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"Új ki;e/entés" kereszt- terhe alatt mártírhalált szenvedett Dávid Ferencz szelleme I...
örök égó tűz I... mi nagy apostolunk // ..• A
gondolat és szellem gránitjába írolt ez emlékezésem elsó szórezdülése legyen a Tied L.
A zsoltárimás állitat szárnyán először Téged
idézlek/... Nagy idók lankadt ere;ű eszmeIlarcosaidat..• érted és szent vallásunkért égő
törhetetlen hűség és áldozatkészség talizmánerejével ihlesd egy boldogabb kornak kikűz
dését célzó szent és áldozatos izagy munkáraII..•
Neved legyen erő s útmutató fény a Feléd
törtetóknek, de legyen feddő szó. s lángostor
azok számára, kik eszméid szentséges lobogója alatt hamis utakon járnak l. .. Emléked
legyen a zászló J... egy táborba tömörító élő
szimbolum l... legyen, ha kell, riadó-kürt,
mélységes szakadékok szélén járó népea öntudatra ébredésének zengő harsonája II...
Mártiromságod legyen a vigasztaló szó•..
simogató kéz.;. gyógyitó balzsam ir.... életkoronát adó igéret... mlndennopi kenyér, azok
számára, kik készek felvenni küldetésük keresztjét••. mindhalálig II ..• Fodor Im r·o György
•

•

Kiadta a szerző.

-

•

ÖRÖK PRÓFÉTA SORS ...
Máté 23,

r.

37.

ki megölöd Q
prófétákat, és megLöuezed azokat,

v .: Jeruzsólem, Jeruz sálem.

akik tehozzád küIdeUek. hányszor
akartam egIJbegyüjfeni fl le fiuidaf
miként a fyuk eg!Jbegyiijti kis csir:

kéit szá rnya alá. és te nem akaTfad /...

Hallottalok-e a lárma/áról? A mulljAI, jövend őjél megbUn.
hödle székely népnek vészriadójáról ?!.. . Melyek, mini népOk
sorsa f" e! t virrasztó őrszeme k gyultak ki a beborult nemzeti égbolt alall szunyadó ~rgycs" c sokon! Cs< ba népének virrasztó
lelkiismerete örködött e lárma/á k jeladásaiban ... Túzszemek vol·
lak - O rkOdő. jeladó. lángOlÓ szemek. amelyekben népét féltő,
aggodó szeretel, elpuszl'lhatatlan szent reménység, hegyeket moz··
gató hit, egy népnek lelke lotogott! ...
Nagy nemzeti veszrdelmek idején gyultak ki e tuzek • . .
Minlha az édesanyafOl1 s hozzánÖiI gyermekének őserej e gyult
volna k benne ... Éjféli fUzre félreveri harangkongás volt. .. felráz6, e gye sitő, tömörilö erő, mely ha sz61t, mely ha lángragyult,
megm ozdult a fö~d s gyermeke a nép, összedobbant minden szfv 1. ..
Oh hányszor gyultak ki népünk élet~ben e jeladó lárma/dk?! ...
S nyomán hányszor víllantak egymásra aszeTek, fonódtak egy·
másba nagy elhatálozásokl ... Amikor bebOJult felettünk az égbolt
s csíllagSlemek bizlalását hiába keres le az elárvult nép 1... Amikor kétségbeesésünkben ugy hitluk, hogy az ég felé törö sóhaj
lsten káromlássá dacosodoU

ajkainkoII •. '

amikor összeomlott

bennUnk a hit s úgy Jatnot!. hogy nincs már vigasza egy nép
sebzett lelkének". amikor nem találtunk mentOhorgonyl, amellyel

-6a fájdalmak lengerén .érOlt hajónkal a reménység part jaihoz ha
csak egy hajszálnyival is kikölhessOk .•• amikor átok volt számunkra a szUlelés, kárhozat az éle4 élll siralom a földön minden ..
s ha kigyultak a Idrmajdk a hegycsucsokon, mini óriási vigasz
és reménység· fáklya világilottak be minden halmot, rónál, bércet,
hajlékzugot, és emberszivet t.. .
Próféta harsonák voltak e lármajdk I. •. Otykor zsoltáros
imák... könyörgő, esdő, kérő szó ... majd dUbllrgő mennydörgés ...
Bujtó tángostor... s ismét simogató, meleg .,üllli szeretet, mely
imádkozott, kért, feddelf, ostorozott, de mindig szeretett s ujra
kért, kllnyörgött!... ha a gyermek, az elárvult nép önmagával h,sonlott meg s ha önön vérét tékozló nagy kedvében oldolt kéveként hullaIta szét őserőif II! ...
Mert volt idő, óh, de hányszor!.. Amikor népe sorsa fel ett
őrködve bánatukban lúzkönnyeket hullattak e lármaják s a nem·
zet jobbjainak lelkéből zsoltáros feljajdulásként tört elő jézusnak
velőkig ható jósszava : jeruzsálem, jeruzsálem, ki megDlöd a prófétákat és megköveud azokal, akik hozzád klJ/dellek, hányszor
akartam egybegyűjteni a le fiaidat, miképen a tyuk egybegyűjti
kis csirkéit szárnya alá és te nem akarlad! ... S a nép, melyhez
hiába zo:!Ogta jézus e szavakat, elveszett, világ bolyongója leli,
mert feledto, hogy az összetartás egyesült erői tarthatnak meg
egy népet hítében és nemzeti létében ! ...
Van-e a világon a miénken kivül nép, amelynek sok"or
halodó teteme fölölt többször hangzott volna el a próféta jajkiáltása? I : jeruzsálem, jeruzsálem ... hányszor akartam egybegyUjteni
fiaidat, miképen a tyuk egybegyűjti kis csirkéit szárnya alá és
te nem akartad I...
A próféta lsten küldöttje, az ég követe, ki, mint lobogó,
lángoló lármaja őrködve áll népének letkii;merele feleli. Ilé l ő 
szék, mely sdmadásra hiv, áldozali oltár, melyen saját lánglelkének s népe sorsáérl illó lel kesedésének tUzében ég el... H,tének
tfizcsóvája örök magasságokat bevilágitó égi jel, mely századok
vak sötét jén is képes átvilágitani ... Olthalallan lúz, mely lángol,
emészt s új éleIre hiv, mert rendeltelése a romokon is ujjáteremteni l...
Ilten mindIg a legnagyobb lelki sölétségben élő népnek
kDlaölte el éli követét, plóféláját. Az ölökkévaló nagy félekből

úgy szakadt te a próféta tet ke, mint az Ustökös tfiltestéből telutó
fénykéve, hogy szikrája hosszu századokra termékenyitse meg a
reményvesztett és hitellen letkekell •. . Népe szUletési bölcsőjénét
már ott áll lsten kUldöttje, a próféta. Megfogja a gyönge, er/HeIcn kezet, irányit ja a bi zonytal an lépéseket... Népe helyeit a jövőbe néz, lát elj övendő dolgokat... felgyül előUe nagy lelki sötét,égeket bevilágitó .szn:ények lámpása, melynek fény énél sokáig
boldogan engedi magát vezetni a gyermekeipökben járó nép.
De e nép le lkét egyszer csak valami ördögi erö szállja meg I...
Meg unj a már jónak, igaznak lenni s mint a lejtő n leguruló sziklatö mb, mely önma gál morzsolj l szét... mint az eszeveszleIt, mely
onmaga felett gyujtja fel a hajlékot... tör, ZÚ1, rombol I... Valahonnan a lélek tu datalatti, fekete mC7 ő ibő l démonikus erök törnek fel, hogy felperzseljék a léleknek áldott vetését, me lyek század ok, éveHedek el ~ intell ma gja iból sarjadtak éleire 1... S a próféla lel ke mind e romok felett áll I.. . A rom bolás iszapos, szennyes
árad ata ten gerré daga dhat kOrU lötte... de a próféta minden tengerek között mint sziget, mint örök menedékhely mozdulatlanul
áll, amelyen a lé kj ét vesztett, hajótörött lélek ronc;,i kikOthessenek ... megpIhenhessenek !...
Viharverte, tengermosla szikl.szi getként dacol a romboló
eleme kkel • próféta lelke. amely megsebezve is, megtartó erői
állal, mint szikláb ól lepo rlasztott s áld ott televénnyé képződött
föld, árasz tj a el áldásaiva l a vil ágot... Óh hányszor termékenyitette meg e lélek a bunökben 10bzó Jó e mbe l i s~ g szivét! S hánynor ta gad la meg. hurcolta keresztre a világ e prófétai lelket I
'\lt az izzó, lángoló, népéért aggódó lelket, amely mély.égek
felé zuhan ó népe SOlS. felett könnyekre fakadva zokogta nem
cgy3zer : jerulsalem, j emzsdlem, ki megölőd a prófétákat és megknveud aw\a l, kik hOllád kllldellek. IlIirrysl or akariam egybegyii;teni fia Ida i, millt a t)lIlk elJ) begyiiJti /" is rsirkfit slárn)'oi alá,
de le Ilcm akar tad 1.. .

soha

Az embe risfg lel ki élet ének b" rza lmas kataklizmái, mini
el nem múl ó tanul ság szolgá lnak nekD nk örök bizonyságul,

hogy jaj ann ak a nepnek. amely Islen klll dotlj e, prófétája cllen
emeli fel kezéli . ..

De

a próféta nemcsa k a lelki, de a nemuti eszményeknek

I. 6re, OrOk 6ráll6ja I .•. S minden nagy lélek, ki nemzete sor-

- 8dért, boldogabb jllvendöjéért égeti el er5it •• , próféta lélek I
Vajjon van-e a világon még nép, amelynek történelme annYi
nemzeti prófé ta lelkének dics5 fényétől ragyogna, mint. amely
nagy költőnk szerint: megblinhödte már a multat és jövendÖl!
Van.e nemzet, amelynek fiaihoz töb bször siria volna el fájdalmát

próféla, minI a miénk hez, e szavakkal: SzUl ő f O ldem, te elhagyatolt, földres ujlolt drága fOld, Ugy féltelek, hogy el fogsz vérzeni,
hi sz fiaid, ahelyett, hogy patakzó sebeidet gyógy itanák, szilaj
párloskodá", I, ád áz gyűlöleltel egymás szivébe vá gják körm üket. ..
és dulakadva vérző tested,n, beléd tapossák a lélekzetet! .. ,
Nmrs nép a világon, amely többször kövezte volna meg
prófétáját, mint .a magyar s nin cs nem,.t, amelynek lánglelkU
fiai kÖ'. UI többen eUék vo:. . az önké ntes és kényszer-szám üzelés,
a hontalanság kesera kenye rét, mint a mié nk!", Rodostótól, a
szabad Ame rika földjén, s a len gye l hatá rokon keresztül mily
végtelen hosstU a visszatérő üt, az önmagával meghasonlott, sajá l te stét marcangoló, ös szezúzott, betegszivü nemzet lelkéig! , , ,
S mind e végtelen ulakat meg nem érlett, számüzöU, hazátl an
pló fé ták töretlen hitének lobogó Idrmafái világitottAk be .. , Ezek
az ö rl,ödő, virraszló-megtagadottságukban is kiapadh atatlan, örök
reménység-források voltak ne mzetiink Illegtartó erői! ,. , S jaj
annak a népnek, mert sokszoro,;an is megéreH a pusztulásra,
mely e megtartó erő k keresztrehulcotásával teszi lIIéltatlanná mag" a sóvárgott boldogabb j övendőre! , , ,
Történelmi nagy tanulságok vilagossága vajjon gyül-e lelkedben, betegszivű én népem?" Megérled- e, hogy jövendöd

nagypenteki keresztekkel kövezell ars/agl1lján, nagy célok felé vezér/ö fényt csak a próféla a nem zet legjobbjainak lelke gyujthat 7! .. ,
Kövesd e fényt I, " s gyermeki bizalmaddal légy a próféta hitének erösitője, mert Isten ktlJ öttj e ö a te javadra I.. , Látom, annyi
késő Moat áldott tanutsága k/p. mintha kezdenök már megérteni,
hogy létü"k egyetlen célja l1 em az önző magunknak val ó élés",
hanem van egy közös nagy, szent cél, népOnknek Allandó boldogitáS3) szeretése s összezuzott súvének. bfteg lelki sebeinek gyó~
gyités., kOtözése I.. , E jövendőnkel biztosító magasztos cél érdekében kell összedobbani. népUnk s prófétái szivének !... Az összetortó, egyesitő erők Idrmafdinak kell kigyulnia ma minden hajlékban. minden lélekben 1... Égig érő tilalomfakénl kell szólnia
hozzánk az irások vészriadójának : leruzsálem, letulsd/em, kl

- 9mtg/J11Jd a pró/éldkat... MnyR or akartam
rlllidat,
mini II Iyu.k egybegyQjll kl, csirkéit szárnyal aU. fÚ ~ nem akartad! .••
Egy . ...nt akarásban, az ös.zetartás nagy e!halározá"b'"
kel! liU..,dobbannia minden .úvnek t .. Az összetartás vigy. legyeD legu.ntebb érzése nemzeti tudatra ébredt lelketeknek.-.. ez
trzéJbtn tOmor.aJjetek miD d, ti élő, kllzd{i magyar testvéreim 1.••
Ez érzéllól nemesedetl lélekkel lá ..álllk meg Répan' kOldelé.<ét
• fejlődő emberiBég elóretOréJében L. E. é r<tiLOI álitatoll egén
élelDllk legyen egy nen! fogadJÍJ; nél'Dnk bllldogitá.áért J akkor
Men vflDok l ~ • ha Islen velDnk, ki Ithel ellenDnk?l... Ámen.

-
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IMA.

m-

OrOk lelki lény I Gyermekeid torsáo végtelen jósággal
ködő SUrtlet, édf$ Atyánk I Ki olIbatatlan vágyat oltoHáI löldi
gyermekeid keblebe, hogy a Indás és bil d'ága kinat• • k bi,j!}kábtn égi magasságod felé lilrjOn vedd kedY~en ma. a mi
lélááldozásu n ~1 I Hozzád eme.jük fel a mi kOnJi!rgó SZ3TWlkaf
ez iskolai éY kezdelén, a midőn aggódó " i.ünk kélség és ,eménysége kOzllH bocsátjuk ismét uljára azt a Z5éIIge g}"au:ekseregel, amely a mi népünk szice,,' irága, léltetl summo,,,A végtelenbe láru I éle lugar barázdáiba új mag\'e!ö sereget
inditoHáJ munkára, jó Atyánk I Hamvas arcú, zrenge lermelú,
vicáglelkO jó>ágköYtleket... a mi szerel",es gyermekeinke! 1...
Gyermekeinket, kiknek ma még bi! a mind ennópi kenyerük, r< ménység az Ég felé vi.ó szárnyuk, életöröm a mosolygásuk s
oltal mad lejOk puha párnája !... E p~lanatban ér1fi.k ;,;ln feléd
minden imá dságos sóbaj, bizakodással csoro llig tete minden
sziv. édes szülői örilmvitágok viru.n>..k az arcokon s a lé/ek.
Onnepl6be OltözllH virágdiszes fa, melyuek minden é!t,,~<;
dl..., a hegyekel rázó hil, a me.ly Benned gyOjeten"k s mi nt mzlos par lbol, ollalmad b. ri!g2iti hOlgonyál !
Hallgasd meg Atyánk az é<lewnyák kOnyörgő szal'ál, .kik
aioOk vérén á polt reménysé;:Okel ma e1őszM bocsáljál< a <niICi
oltalom védöszámyai alól a Ielelósskgleljes munka gilrOngyós uljÚll_l EIOtted IwIC10lódik imára a munkában megiáradt é<'esapai kéz, a gondIecb ... édesa páké. akik gyetmekeíkért ,'eritékezv..
a Mgy természet sz'ps.;ges Olén, • mii elJe",", ", • haWárnyibJs
b6oyamétyEégekbto nebéz munkaS'7e~mok, kalapács- és cs?~án)~
Olések diadalma zaján ' ...esnru IfSlesitik meg mindmnaP' kekér6 imájukat Hallgasd meg a 1ú•• W· szobák csIIndes.e-

n,-

gében a belOk végt~len sorfala fOlé gllrnyedt . gyermekeidet,
akik minda nnyian egyeri, népünk vIrágos kertie 1 1Ivőlének, boldogságának biztosifásáé rt . k üZdü nk,. fárad unk és imádkozunk 1. ..
Sorsuk a miénk !... Örömük és banatuk a ml OrllmOnkben és
bá natunkban sokszorozódik! ertük remegUnk és élünk s kik slivUnkbOz oly közel állanak, a Te oltalmad alá helyezzük Őket 1...
Add Atyánk. hogy dús aratása legyen bennük a hitnek!
A tudás világossága mutassa a HOzzád veze t ő utal!... Legyen
számukra kOnnyü a kötelességlel jesilés göröngyös, áldozatos ulj a
s ha falán gyönge váll uk ro;kadoznék a telter alatt, emeld ftl
éket kal od védő erejével l) Ne engedd. hogy letlprott virágként
ij6 el6tt elhu lljanak, de legyen sorsuk, rendeltelésUk gazdag, áldo tt
gyO mölcs· érés szüleik s népOk büszke,égért és a Te lIrOk dicsö, égedr. !... Hadd teljesedjék be rajt uk a legtökéletesebb gyermek
fölött elh<ngzott diadalmas égi vallomás: ez oz én szere/mes
gyermekem, akiben en g yönyörködöm •.. II Áme n.

•

-
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fiA SZERELMES GYERMEK."
Márk : I. r. ll . v. Ez az én szerelmes gyerm ekem ,
akiben én CI/ónyörködöm.

Erdély édesanyánk földje, ma egy nagy zaránd ok-út, amelyen
gyermekeink, népank szlne-virága, drága szemefé nye nagy elhatározások sóvárgásával siet az iskolák megszentelt falai közzé... !
•
az ősi alma materek e ml őjére.
Messzeség be kigyózó vonatok, székely echós szekerek, IDrge
autóbuszok drága te herként viszik né pti nk féltve ő rzö tt reménységét: gyermekei nket... Ajkukon még ott van az édesanyai búcsúcsók hamva ..• fUlUk be zsong még az é desapai lanácsok fé ltő szeretettel szivakre hullatott utravalója... ffirtjei k között mintha még
ott éreznék a szUlői si mogató, ál dó kéz melegét, melynek érintésében kétség és aggodal om, reménység és boldog igéret, apai
baszkeség és szorongó sejtés remeg ...
Mert kétség és aggod alom , reménység és boldog igéret kél
a drága szülői szivekben, amint könnyes sze;nekkel néz nek a távozók után. Mi nt ágjavesztett fa vérző sebe hullatja könnyeit
édesanya, ap', gyermek... s minde n könnycsepp le aszivekre
száll, hogy eb M I a fájó, vérző szivbő l fakadjon fel a neh éz szOlői sóhaj: vajjon mire ment ki a szülői védő szá rny alól, a puha
szeleteUeljes otth onból a gyermek? L•• A virágbó l, a féltve ápolt
drága emberpalántából vajjon lesL· e majdan dús aratást igérő
gyUm01cs? L.. A ma i nagy, öldöklő iskola és élet-harcb ól kikerOI·e boldogan, tele életkedvvel, reménységgel az ifju ?, .. vagy
el kelt hullania id ő el őtt reményvesltelten az iskola· törvények
pallós e .. pásai atalt, mint dérforrázta vi rág ? I...
Felétek i fordul ma mind, n szem... értetek száll ég felé
minden sóhaj, féltett szemefény Unk,.. drága magyar ifjuság l, .•

-

- 13 Aggodalmunk vajjon tal~1 e visszhangra tibennetek a klJtelességleljesilés szent elha táro.zása állal? Vajjon. találunk-e megnyugtat6 feleletet sZIvUnk ón~sl kérdiljeiére : ml lesz a gyermekbili? l... mi Jesz tibelőletek n ..
Minden édesanya és édesapa szive, mint a vir~gbaborult,
madárdaltól hangos erdő, úgy ujjong fel, ha tekintele megpihenhet gyermekén s felzeng benne a szülői baszkeség dicsőilö

éneke: ez az éll szerelmes gyermekem, akiben én gyönyörködöm 1...
Ki ne tudn~, hogy gyönyörliség a gyermek? Ktnban, gyötrelemben fogant, áldott gyönyörUség I... Nézz egy édesanya arcára
s meglátod raji. mind a kett öt. Már az elsil élet jel. mit önmagár61 ad a gyermek, fájdalomba oltott gyönyörüség 1. .. S ha megjött a kis vendég, a bölcsőtől kiinduló utja szAmtalan apr6, kis
_ a fel "őkbe nyul6 kereOltekkel van szegélyezve, amelyeken
gyermekééri az anya naponként százszor is feláldozza magát.
Gondok árnyékolják be az édesapa homlokát, s a gondszántotta redőkben veriték és könny folyik össze, mely naponként is, a gyermekért annyiszor önti el az arcoti... S mind e
hultatott könny és a gyöngy öző veriték közös kutja a gyermekért
magát mindenkor feláldozni kész szeretö édes szii!öi sziv, melynek homlokzalán egy boldog, diadalmas vallomás ragyog : ez az

én szerelmes gyermekem l...
Sokszor fehérhaju aggastyánok, töretlen, gyönge vállu asszonyok
állanak a barázdába n s égre küldött nehéz sóhajok közt. a
munka őrlö robot jában teremtik a jóvendöl a szerelmes gyermeknek... A szerelmes gyermek mosolyg6, vidám, vagy nélkUlözö,
halvány arcának látomása mozgatja az erös karokat, melyeK az
idegfeszitő mUllka zajos műhelyében, vagy lent az örök sötét
b~nyamélyben nehéz csákány- és kalap~csUté1ek zaján keresztlll
testesitik meg a boldog vallomást: ez az én szerelmes gyermekem!...
A hivatalszobák ridegségében, poros akták között görnyedö
Mesapák feje fölölt sötét gond madár teljeszti ki szárnyál... s
mégis az édesapa a fekete betük végtelen 50ffajából is, a minden
fájdalmat zsongitó, feledtetö vallomást olvassa ki: ez az en szerelmes gyermekem I... Megmérhetetlen a szerelmes gyermekkel
szemben érzett szül ői szeretetnek tengernyi mélysége". melynek

Igazolásául hallgassatok meg egy törlénetet, melynek magam voltam megdöbbent szemtanuja :

•

- 14Koromsötét éjszakába vészesen kondul bele a ki. falunak
tatri.dót Jelző harangia. A falu apr.ja-nagyj. első éjjeli álmából
felriadv. rohan a ház felé, hol a tetőre felrepüIt vöröskakas, a
taz, recsegve-ropogva végzi pokoli munkáját ... Tombol a puszlitö
•

elem ... millió, meg millió zsarát ok sziporká7.va száll a fekete

éjszakána .. AsilIIi filslgomolyag a fénytől megvilágilva, mint
.Ivilági kisértet ölt m.gá" száz meg száz .Iakot... A borzasztó
idegtépő riad.lomban egyszerre csak vellltrázó sikoltás dermeszli
meg. rombo'ó elemeknek fUzet fékezll hllseit. .. S megborzadva
látjuk, - felocsudni sincs iddnk, amint az édesanya tüzlengeren,
lángon, gomolygó fil!lfelhlln kereszt nl rohan gyermekéért az égll
h.zb•..• Mind.nny iunkban meghUl • v!r s az el!Zörnylllköctéssel
vegyes borz. lom és meglepelés hatá,. alatt földbe gyökerezik
lábunk... EgyikOnknek sincs bálorsága követni .z édesanyát a
biztos haláfba !... S fme az elveszettnek hitt édesany. órákká nyult
pillanatok mulva halálsápadtan, karján elalélt gyermekével, de
.rcán a tul világi boldogság dicsfényével elájulv. rosk.d drága
terhével lábaink elé... S az édes teher, a megmenteIt szerelmes
gyermek ... vczna, nyomorék, pupos volt, mintha Isten az ember
porhiivelyének elrettentő peldájául teremtelte volna • földre, s
talán, hogy próbára teg)'e al édes.ny.i szeretel megmérhetellen
végtelenségét l! De ez. megmenteIt gyermek eltorzult arcAval,
gyönge, nyomorék termetével is az édes.nyának a legszebb, a
legkedvesebb, kiért kész volt életét is feláldozni, mert ez az 6
surf/mes gyermeke voll !...
Vagy ki ne ismern é • bűnök IejtIljén roh.nó selkárhozni
készUló gyer mek sorsa felett zokogva vergödő s gyermekét zl1llöltségében is bármikor keblére ölelni kész szlllői sziv példáját?!
Nézzetek be • dohos, penészvirágos pincel.kásokb .... a dilledezö,
vih., verte viskókba, hol égre kiált a nyomor, könnyekre fakaszt
a nélkülözés s hol édesapa, anya. gyermekeik so"ának nagypénteki keresl.fterhe alatt roskadozva bár, de arcukon a Jllegbékülés tul világi fényével.. homlokuk körUI a munka hőseinek
mártirlurnos gloriájával...• beteljesedett telek hősi önfeláldozásával boldogan hordoznak minden terhel: a szerelmes gyermekéfIlI !. ..
Boldog az a gyermek, ki fölött a drága szmői sziv önfeláldozásának e diadalmas vallomása hangzik, vagy valaha is elhangzott: Ez az én szerelmes gyermekem, akiben én gyönyOrkDdDm III ...

- 15 De a gyermek, aki fölött ez az egész vil ágra 'ragyogó vallomás elh angzott. Isten kiválasz tott szerelmese volt s méltónak bi-

zonyult az rgi Atya szeretetére !... 6 h, ha mi is Istennek ilyen
kedves kivá /. sztolljaivá neve/het n ők gyermekeinket t... Meit ezt
fennilnk nemcsa k égi parancs, de szen t hivatás, klildetés s egy-

ben . legnagyobb gyönyörilség 1. .. De, hogy lsten
szerelmese.é
,
lehessen a gyermek, - nem elég. ha az édesanya. édesapa a
s, mő ösz/ ö n ~s szeretetével naponkent feláldoz,. magát érte hanem okai értelemmel, j ö v ő b e lá/ó szem mel, ce!tudato. gondos
neveléssel kell gyermekéne k kezébe ad nia sorsát, jövendőjél...
Nem játékszer a gyer mek, - me rt vannak , akt k annak tekintik. Nem a kOnnyü fa jsu /yú s,il lő i bUszkeségnek kielégUlési
l ehetősége, hanem Istennek komoly, könny és veritékbe ágyazolt
•

Dzenete.. MerI az élei s az embeliség magasabb rendeltetési nek

f oly/onossága van biz/asi/va a mindenkori, örök gyermek jő vell dö
jében.. , A hit és szeretet drága szelencéivé .. . a becsOlet és jellem
szilárdság h űséges harcosai vá .. , az igazság és ti sztesség apo,tolaivá kell neveinU nk a gyerme ket, ha azt akarjuk, hogy lsten simogató, átdó, sze rető tekinte/e e szavak kal pihen jen meg raj /uk;
ez az én szerelmes gyermekem J. .
ÁrtaJlanságukon hadd Hi krözödjék vissza lsten arca 1. .. Cselekedeteik ben, gondolataikban, érzéseikben valósuljon mtg a legnagyobb emberi esz m~ny, Jézus ta nitása .. És ha kiteljesedeU, kiábrázol6doU gyermekeinken a magasabb, minden földi kor/átokon
felUl álló eszményi ember arca .. . tanits uk meg... égeEsOk szivU k
gyökeré be, hogy van mégis egy korlát, amelyen belii / egymásért
élniök, vag y meghalniok kell azoknak, aki k eg) üh megblinMdték
mar a nwlta t és jövendőt !".
A lege nda szeri nt V/Il. Lajo s francia király feleségének, a
szépséges kasztiliai Blankának, volt egy hervadt szek/uje, melyre,
ha ralehelt, visszanyerte eredeti, csodálatos színét, iIIatát... Az

édesanyák b öl csőd ala, az édesapák resz kető szívü gondoskodása,
s -gyUltes nevelésUk pótolhatatlan áldása legyen az a bűv ös
lehellet, amely gyermekeinknek - az új nemzedéknek - népUnk
virágos kertjének fUIébe sugja és sziv~be tá ma ssza újra, meg
újra... új életre a magyar szó varázsát... a magyar Jélek és be·
csute.t nemes.ségé t... a magyarság iránt soha el nem muló szerehuél l, .. Ezt a nemzed éket úgy keH ne velnie a szUlőknek, hogy

-
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kitartson itt•.• el legyen szAnva türni mindent.. fáradni mindig ...
és megtartani a régi 8zivet mindh.lálig I... A csodák ideie lejárt,
de a IzOlOk szerető, gondoskodó szivének vére, Mlcs nevelése
Arán nevelt OsszetarlAs ereje pótolhatja e csodát I... Tanitsuk meg
gyermekeinket hinni, a kOltővel. hogy: jönni Jog, mert jönnie

kell, egy jobb kornak. mely után buzgó imádság epedez, népek...
milliók ajakán!! I... Ámen •

•
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•

IMA.
Mini viharverle, 1I1dözött madár, ha bizlos menedékre jul,
elcsendesUl vergődő szivének viharja - fájdalomba tIpori éleiUnk
hAborgása úgy csilul el k~zeI6~gedben, jó Atyánk I.. ~eblUnkből
szivU nknek remegő vágya: találkozni, e~yelUloj TeI

nod zsámel ára... HilUnk, reménység Unk megmaradt
abból a szines reménység- bokrétából, melyet életUnk megpróbál.
tatásai, hullámverései dacAra, vészen-viharon átmentetIUnk az
áhitat e meg.zentelt szigetére, bizonyságul, hogy hltunk bár pislákoló méc. cBupán ... de léllyl a kietlen sötét éjszakában I...
Alyánk 1... tudjuk. hogy e fényt szent talizmánul Te adlad
nekUnk földi pályánk utjara, hogy. mint börtönUkbe bezárt rabok
- mi ls e fénysugárral vidámlthassuk fel elárvult életunket... Itt
állunk előtted, Atyáuk,..lIallgalag--ajakkal-l-.. S fájdalmainkat bár
sokszor önmagunk elől is titkoljuk, de éreuUk, szivUnk, lninl bezárl
sl'gödör, IcikUnk, mini puszta temelökerl... s ml érzésvflágunk
ha loltait csak !itokban Imllatott könnyeinkkel sirathaljuk ... Arcunk
merev, érzéketlen, megkövOlt rajt. már a fájdalonil... De ha bes,élni kezdene a sok vlssz"szoritolt könnycsepp, a lefojlott néllla
!ajdalom, ha lelszabadulllának halotInak hitt emlékeink, a sok
vlss'8.lo,itott, lekötött v~gyunk... ólt akkor e templom csendje
bcleln~k suttogó panasszal, fájó 6óhajlá.s.l, elcsukló zokogással I...
•

elOtl nem sötét •
aggaszló a
• ki ne
a ma golgolá8 uljának nc~éz kereszljetn .. Csaknem
mindannyian, hl.% ~/etallk e v/ldg orszdguljdra Ie/rajzolódott keresrll... ElelUnket pihenteini, keresztUnk lerbtl letenni... EIOdbe
hOltuk, Alyánk I

a
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Kérilnk, ne fo rdi ~1 el lO/ilnk jóságos arcoda.f ! e zárd elő
liiDk a vigasz esőjét, amelynek égi bMmat;!1 bünOsre t.s !rtaUanra
egyaránt bullalod.... S ba számOz minkel a kiméleUen világ ... e
templom csen~it!.ben ad j ne.kilnk egy parányi kis zugot, hogy
eJsiratbassuk titkos fájdalmaInkaL. abot elrejtözhefilnk a ·Iág
bántó zajl elói.• ab DI le. ef:beljnk a világ szelÍ nli bil nOs élet 01fOzékeit s feh.eheljilk ama hófehér, tü ndOklö lel ki ru hit L.. S tüzdeld le'e bih<ilágunk kietlen, sötét éjsza kájál a reménys!g csillagaival, bogy tOvises élelulunkon botorkálás nél kül járha. unk !...
Add megértenOnk Atyánk, nogy nem minden bán ta lo m fá jó ... nem
minden tövis vérzi meg lábunkat s nem minden kOnny égeti arcunkall ... Meri ,'annak könnyek, amelyek minél fo rr6bbak , a nnál
vigasrlaló bbak... vAnnak bántalmak, melyekre bold ogan lartjuk
arculcsapásra másik arcunkat is... vannak szenvedések, melyek ufán
mint filrdóból, tisztán. bófehéren, lelki kincseink bi rto kában, boldogan. felmagaszlosulv& lépheto nk elódbe, Orök találkozásra 1... Áme n

•
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ÁLOM ÉS VALÓSÁG.
Pót zsidókhoz iri lev. 12. r.5. és 11. v.:
CS e/feledkBzfelek.·e az intésről, ame/y nektek. mint
FIak nak szó l: Fiam, ne oesd meg oz Urna k (enyi.
leset, se meg ne lankadj, ha Ő dorgá! féged . Bór.

látsz.ik örvende/es nek,
hanem keserves nek. á mde ulóbb az igazsógnak
békesseges Qyümölcséuel fizet azoknak. akik ál·
tala g yakoroltatnok.
mHfl fenY llés ugyan nem

,'/

,"'x v-'I.;

.,Árv. gólya áll magában, egy teleknek alábjában... EIrepO lne, messze s,állna, de, mikor töböl le vall melszve szárnya .. ...
Ez a megkapó költői ké p meggyőző igazsággal fejezi ki az ember
vágyai nak, ál maina k tragikumát ... : r clve vagyunk reményekkel.
sóvá rgásakkal, álmokkal... képzeletünk mind e reménységekn"ek,
álmoknak szárnyakat ad, hogy az élet álmaink megrablója tőből
le metsze eszményeink, vágyaink felfelé ivelő szárnyait. LemetszeU
"árnyu fogoly rab madarak vagyunk mi is 1. ..
Olyan az életünk, mint a kakaslábon fo rgó elérhetetlennek
látszó meseváré, melyet gyermeki hittel népesitunk be pajzAn,
játszi tündérek kel, káprAlatos szépségekkel s midőn egy váratlan
varázserő felnyitja elöttünk a csodás titkok lezárt ajtóját - csalódással vegyes borzalommal látjuk, hogy képzeletunk tUndérei
eltorzult, rlit arcu boszorkányok, kik nyelvöltögetö, kaján gyö·
nyörűséggel szemlélik ábrándjaink szerteloszlását, csalódásain k
tet jességé!...
A görög mithologiának egy gyönyörű regéje szerinl, az
Olympuson lakó Zeus, az Istenek leje, egy Illldi megtlvedt gyermekét blintetésűl arra kárhoztatja, hogy egy hatalmas szikla.
tOmböt egy meredek hegyoldalon a csúcsra feJgörgessen, hol a

megváltó szabadulás ... bOneinek feloldozás. vár reá!. .. S a szikl4-

-20görgetés k!rhozoltja tól ja, egyre tólja a megv!ltó csúcs felé a
sziklátl ... M!r csak a csúcs utolsó pereme van h!tra, csak egy
lépés, egy hajsz!1 választja el a tel5től, de im a szikla visszagördül, hogy az élet üldözött je újra kezdje 1... mindhalálig kezdje
harcát a cél, az örök, nagy cél lántomja ellen.
Elindul élete utján az iljú... Rózsás arcán kigyúl a lelszabadult, éretté duzzadt energiák pirja. B csvá gy, akaraterő,,.!1 agy
elhatár,;,zAsok robbantják vágy.ait csod!s nagy célok lelé. Úgy
~rzi - v!lIain nyugszik a mindenség sulya s ö kOn nyen, diadalmas elsdntsággal hordja azt... Mintha utitarsolyában hordoz ná
szerencséje varázsvesszejét, melynek Utésére hirn évhez, dicsöséghez, boldog érvényesaiéshez vezet minden élelút... Ott ringatja
magát már a feledés vizén, háta mege it marad minden, mi valaha is bántó lehelett volna. Apró kis felhők árnyán diadalmaskodik a könnyU, ifjúi, reményleljes élet derUje, fénye... Aztán
e.llXszercsak, mint derUlt égből a vil'ám, lesujt az első v!riman
csapás..• s mint l1örölyUtésekL zuhan utánna a többi m!s !. .. Hir~
név, dics ség, mint könnyU álom, a multé már l !! A tarsolyban
képzelt varázsvessző ... az érvénye 'Ulés marsall-bolja, rögOs, tövises zarándok-utak vándorb otjának szerepét veszi át ... _S ",i
megmarad a szInes, képzelt álmokból, az elsö gondbarázda a
~Im. homlokon ... egy keserű vonás a száj szögletén ... s egy csal2..dás sötét árnya a sziv mélyén !...
Vagy nézzétek a fehér lányszobák boldog királynöjét...
Zsoltárimás vágyak, rózsaszinű álmok vidám szlv6, csillogó szem U
kertészét. .. az ifjú lányt ... l Vágyainak minden napon rózsanyoszolyát ve!. .. Szive szentélyének minden parányi zugát teleagg,tja
a hit apró ezUst csengöivel, szobáját a reménység illatos rózsabimhóival s lehérimAs vággyal várja... egyre várja álmai délcog
lovagjM, aki erös, izmos karjaival mese-országok tundérkertjébe
ragadja öt. ... De aztán jön a fájdalmas ébredés ... a hit zengő
szavu kis csengettyUi elhalkul nak... a reménység színes rÓlsabimbói elhervadnak s nem marad meg belőlUk más, mint a rózsa
IOvise, amely nő, egyre nő, mig szivéig ér, hogy azlán állandóan ...
egy élelen kereszIliI tépje, vérezze a hajszolt, csalódol!, szenvedO
emberi szivel l..• Mert ez a való élet l•..
ÉleIUnknek liIokzalosságba vesző uljain mindannyiun kra vár
DrOm és fAjdalom, terem tövis és virág is, borúl és derű I is. Az
ember - igaz - inkább szereti a sima napfényes oldalakal

--
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járni ... sorsát csak az öröm slcrencse- szekeréhez kötni I... ÉletDnk

uljdl szegélyező lövis- és vlrág-erdób61 csak a virágol szed/Dk
bokrétába s csak késón vesszlik észre, hogya csalódás és szentJe-

(

dés ál!ormdló vard'lserején keresz/iii minden virág sorsa a hervadds, mert életünk: l tirágba oltott sU1Ivedés l... De ez a szenvedés
az emóeriségnek legcsoddlalosaób. legtermékenyebb életjormdló,
élelneveló eszköze I... A csalódások kereszlségén átesett szép léleknek legdrágább kincse, amely legbiztosabban egyesíthet minket
Istennel, mert a szenvedés kinyilatkoztatás .. . ~összekölö fonálszál
az ég és a föld, az Atya és gyermeke szive közötti ...
A szenvedés a boldogságnak egy szebb, étherlbb formája.
a lelki emelkedettségnek kútforrása s miként a megszúrt kagyló
fájdalmában a drága gyöngyöt. úgy hozza élehe a szenvedés a
lélek, a sziv rejtett kincseit 1... Aki sohase csalódott s kenyerét
könnyek között nem ette, akinek sohase volt bánatteljes éjszakája, aki ágya párnáira zokogva sohse borult, az az élet igazi
értékét nem ismeri!.. Nincs a világon semmi, aminek nagyobb
jelentősége volna sorsunk kialakulásában. mint a szenvedésnek.
Ezt a tudalot, mint kincsét a föld, úgy kelt nekUnk is öriznUnk
lelkUnk mélyén 1. ..
A szenvedésbe ágyazott ~Iet, ez a való élet, a minden emberi vágyak, álmok temetője, sirásója... nagy elhatározások tra.
gikumszerzöje mégis..• az örök emberi eszmények áldott televényföldje, termő melegágya L. . Mert az élet, a sors megtépászhat,
kifoszlhat... megrabolhat legszebb álmainkiól, de azért mégis
mindig marad valamink, amil e földön nem zlÍzhalnak össze, mely
folylan 011 ragyog bennilnk, mini az örök fölfelé-Iörés vezérló
csillaga I ! I

I

NétZUk csak a mezők Wrékeny, zsenge virágszálát, vagy az
erdők, rengetegek bUszke tölgykirályát I Végigzúg felettUk a vihar.
me~tépi, rázla a gyönge virágszálat s a hatalmas !ölgykirály
lombkoronájál. Ámde a viharlépte szár és ág vérző sebe melleIt
új élet hajlása kél, nö, izmosodik s emeli bUszke 'ejét az örök
nap felé I Mert a fák hajtásait letörheli a vihar, a virágok szirmait elsodorhatja egy gyönge .zelló is, de a gyökerek mélyen a
földben új életerók hajnalhasadását hirdelik 1. ..
Az élet vihara csalódások, szenvedések alakjában Igy vonul
el a mi fej Unk felelt is. Egylk~nknek szivét, mállkunknak lelkél

-

22-

sebzi, vérezi meg. E~yiknnk hlua elé töviset hint az élet, mbi.
két göröngy tépi fel s mégis, miként felhOs, zivataros ég ká'pitján áUör a suvArvány ragyogó, mosolygó szin pompája - a csalódás és szenvedés sötét boru ján át, \Így tOr fel az örök bizako

dás, amely lelk ilnk elesettségéból fölfelé lendit a mi örök szellemi
napunk felé I.. Mert életilnk fájának ágail : vágyainkat, mfg/ép.
heli a vihar... virdgaillak szirmai! : az álmokat, elsodorhalja a
csaJódds - dt agyOkerek: _oz iirök bizakodds, a soha el Ilem
muló reménység rillhe/eflemil 1. •. R ·

,~
.mélyen
. ~, a

lélekbe vannak beágyazva kr/ö-

.1" ..

~.

-'t

~

~;

.,JI"

ol.

Álom és valóság, örök bizakodás és csalódás, öröm és Szenvedés egymás sirját ássák az ember életében !... Csalódlál? csalódá,od fekfte virágjainak magja szi vedre hull s virág lesz abból,
meglásd, melyben örömed telik! Örömed napja szenvedésre fordult? mEg fogod érteni, hogy könnyeid gyöngyharmatá n kereszliiI
Hsztábban lá lod sorsod, ren deiletésed nagy céljátl ... Terveztél ?
elbuklát... ujra kezded, mert az embernek a sorsa ez! • Várjon
bár rád sziz kereszt - kezd el, Iljra kezd I Bár ha kebled vé,t
ereszt - kezd el, "'jra kezd I Vért ereszt, hál vért ereszt, embtr
csak hOiY értsd meg ezt 1. .. lit e földö n vérted ez !... Kezd el,
újra kezd '"
..J(ezdeni! éLOlindbalálig.1<ezdeniJ,. Ha tEmető kerUé is válik életünk I Ha mi nden napon egy- egy új sirkövel kell ls
emeln Iink vogyalnk, álmaink, örömeink virágos ke rlj e fölé, mégis
kezdeni, Jilra k~zdenij hittelJ bizakQElásgJ, új, soha el nem muló
reménységgel, merI ez az ember, az örök fölfelé l örő ember
sorsa, rendeltetése 1...
Ha a csalódások, szenvedések viharából reménységednek
csak egy laIpalaUnyi földjét megmenthetted - ne félj I - merI
van mihez rögzilened, kiköt , ed elárvwlt éleled töréke ny sajkájál !
Eleled terhe alatt roskadozó, csalódotI, szenvedő embertestvérem! Csalódásod, sz.egzett szárny ú remér:yeid, szenvedésed

kereszt-Ierhét ne lartsd hiábavalónak !... Ne menekülj elölel Ne
rémülj töle!... hisz bármerre jársz, kereszte d árnyéka reád veliti

fekeleségél, de ez a fekete szin nem a halál reménytelenség ének
- de az élet komoly, könny és vérbe ágyazott nagy v" lóság ának jelképe 1... Vedd hál fel boldogan, mini dIadalmi jelvt!nyl, e
kerel2.tet, mert a reményléggel, hittel, örök

bortOlt emberi él.1 dic,öléglája e. I... Ámen.

bizakodással meg~
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IMA.
Gondviselő

lstenunk I Te minden zsenge, harmattlsztasigu
~yermek·virágszálunk örök nagy kertésze, Édes Atyánk I A fej Unkről lehullott hajszál véglelen ut jában, a csillogó porszem rezgésében, a napsugár r~gyogásában, a harmatcsepp szivárványos !Ukrén
épp úgy, mi nt az emberi élet-utak folytonosságában, mint örök
kinyi latkoztatás, ott van a Te arcod! Az id ő k végtelenségét mull,
ie/en s jövendóre élet Unk határköveivel Te jelölted ki Gondviselő
Atyánk !...
Multu nk minden drága értéke, apáink hitén keresztűl Te·
benned gyökerez nek s Tőled ve!tük a szent örökséget, melynek
h űséges gondozóivá hivtál el minket, nagyel ő döknek törpe utódaill Jelenünknek elviEelhetellen te rhe ktől roskadozó hidján, mult
és jö vendő találkoznak s bölcs gondoskojásod jövendőnk nagy
lelki és erkölcsi éltékeinek gyOmölcs-szedóivé, népünk drága örökségét, virágos kert jél... gyermekfinket kUldled el !
Leboruló hálá val köszönjük Neked Atyánk, hogy minden
idők boldogabb jövendöjénck meg vállÓjaként leszáll 011 közénk,
a gyermek .. . az örök igére t, biztatás, re ménység... egy derU> napfényes IDlt. a beláthatatlan borus égbollon, amelyen szemUnk
holdogan megpihenhet I.. A gyermeket, mi nt az égi IIsztasig s
ártatlanság követeit, Te küldted le hozzánk, hogy, min i drái a
emberpalánlák, me nnyei virágOzenetek kÖzöljék velUnk, hogy sorsukat, nevelésüket mitölU nk kéred számon s jaj nekUnk, ha közUlök plldaadásu nkkal csak egyet is megbotránkoztatunk !...
Engedd megérl' nU nk Atyánk, hogy a gyermek ne m a miénk,
hanem az égé s nefe lejls szemeikbe n a mennybolt tiszlasága tDkröződik vissza, liliom termetük a boldogabb j ö vendő igéret~nek
terhét61 roska dozn ak s valahányszor a mi rOSSz példaad4lunk ut-

-24ián egy-rgy gyermek, mint dérforrázla virág, a banOk fekete lei.
tőJébe
pihenő

hervad, mindannyiszor elborul búnOző gyermekeid sorsán
édesatyai szemed I

Add, Atyánk, hogy gyermekeink harmatlintaságú nefelejls
szemeiben szégyenUljOn meg a mi gyarlódgunk s találjon vigaszlalást a mi Osszezúzott, beleg szivUnk L.. Hadd lehessenek a mi
lelkivilágosságunk : gyermekeink, kiknek romlatlan lelkét még nem
homályosította el a gyOlOlet sötétsége I Engedd Atyánk, hogy népUnk virága, a gyermek, legyen az az igéret, amely dús aralásu
bold ogabb j Ovendő gyUmölcseit teremhes;e mindenkor a Te dicsőségedre l... Ámen .

•
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SZÜLŐ ÉS GYERMEK.

•

Márk: X. r. 14. v. : Engedjétek hozzám jönnf a
gye1mekeket és ne tiltsátok
el tölem óket, mert ilyeneké
0% Istennek országa.

Egy kiváló irónk hasonlala szerint: .a gyermek égi réten
Iközö!en szakitott virág.· Égi követ a gyermek ... Istennek égi réten szakitott virág-ülenete .•. a fOld... az édesanya talajából n6ve
kl. Igy tanitotta, ezt hitte Jézus is, aki a gyermekek iránti határIalan !zent rajongásában a világ összes édesanyáinak egyesitett
gyermeki szeretetével szivében simogatta a hamvas arcu, a göndör fOrtu gyermeklejeket. Nelelejts szemeikben a mennybol. tisz_
taságát látta visszatDkröz6dni. Izmosodó virágtermelUkben - úgy
érezle - hogy a mult izen a jelennek, a dics6, nagy mult, amely
Izrael csodás történeiméi teremt6 hatalmával lánglelk U próféták
és a világ keresztény vallásainak bölcs6jét ringatta.
A gyermek, a mult testámentuma. Intés és biztatás, fékező
és serkentő er6... az emberiség lelkiismeretének értékmérője 1. ..
Mert Jézus szine elé méltód, vagy méltatlanná általunk lehet a
gyermek s jaj annak, aki közülök csak
is megbotránkoztat II ... Örök időkre szóló Intés és nagy tanács sulyosodlk e szelid szavakban: engedié/ek hozzdm jOnni a gyermekeket és ne //11sdtok el tólem őket I...
A gyermek a mult bizta/dsQ... a j~vendó Ig/rtte. Aranyhid,

amelyen a vlsszajár6 mult és az elölegezett jOvendö találkoznak.
Reményst!g a gyermek, amely két Izlv .ranybokrin kivirágzott s gyOmOlc.e a szUlől szivek véréből tjpI4Ikozik... Az onfeláldozb értékmérője a gyermek, mert, amint az ellŐ gyermek vonbal bekopogtatnak a szivekbe, a nDl"k jelene 'már a mull6 J .'

-26H4Hérbe szorul körnJötlUk minden s a gyermeken keresztUI a
jllvö igéretének ragyogó képei rajzolódnak a szOlői szivek tUkörlapjára A gyermekben a mult biztatása szól hozzánk, mely hátra
forditolt arcával a jövő felé néz. Azért is oly drága számunkra a
gyermek, mert a reménység aranyszálaival egybeköti multunkat a
jelennel, s jelenUnket a jövendővel. S jaj annak a népnek, amelynek nincsen multja, mert annak nem lehet jelene, még kevésbbé
jllvendője I... Hogy lehessen egy fának virágja anélkOl, hogy gyökerei leltek volna? I...
Nézd meg egy nép virágos kertjének, gyermek seregének
lelki arcát s megmond hatod e nép jövendőjét is ! ! ..
A gyermeknevelés kötelezelt,égében e mult teslá.nentuma
maradt reánk. Jelent megtarló, boldogabb jövendőt épitő szent
elkötelezés . Nem csak vérünkMI való vérnek ... húsunk ból való
de olyan le'ki és szellemi érlékeknek
húsnak életre hivása ujjáleremtése, égi magvetése ma a "Ulői kU ldeiés, mel yből életre
kél s jelenbe gyökerezik multunk m'nden drága értéke, hogy dÚ$
aratásu, ~ oldogab b jövendő gyümölcseit teremhesse számunkra 1...
Az édesanyának ujjongó. diadalmas vallomásából - ez az
én szertlmes gyerm. kem - kicsend lil-e vajjon a szül ői szereteten, az én húsom és vérem sz Ukebbkörü átérzésén lelül messze
kimagasló, nagyobb, átlogóbb célú jövEndő lelé mutató kGldeté·
sének átérzé., ? I... Vajjon látja.e ma a szUlő a magasabb lel ki
és szellemi hori zontokat ? I A sokszor láthatatlanba nyu ló havas,
sziklás csúcsokat, tátongó mélységeket, halált rejtö örvényeket, a
gonosz kezek rejtette csapdákat, amelyek mind népUnk legszentebb értékeinek sirásóivá lehetnek, s melyektől gyermekeinke t életünk árán is óvnunk, védenUnk kell I?..
Nem elég ma csak az élet mindennapi harcára lelkészUlI
embereket nevelnünk !... Hitvédő, hitvalló. .. népUnk szent kli ldetését álérző s azért nágypéntek, kereszten elvélfzni is kész, örök
golgotajáró, egész lélek-emberektl kell nevelnünk I...
Nagy multunk hall harallan hitvall ói, . hitvédői s szUlők
s nevelllik tanácsa, féltő gondja, nevelése volt az a tágas
nyilall kapu, amelyen át a gyermekek Jézus hivogafó, váró, ölelő
karjai közzé juthattak, hogy ezek a lelki.karok többé soha, soha
el ne engedjék, kiket egyszei magukhoz öleltek !...
Csak a Jézus szfne elé bocsátott s tanflásainak égi harmatán felnöy~kedett'r ' golgot_járó példaadásán megfzmosodott sziv
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és lél~k tud ma az élet nagy harcára kellően felkészUlni ... Engedjiik hát Jézushoz gyermekeinket, mert ezt tennünk nemcsak ma":
gasabb égi rendeHetés, de gyermekeink jövöjével s önmagunkkal
szemben tartozó szent kötelesség 1... Erre tanít minket a mu lt.. .
ez gyermekeinken 4t számunkra a mult biztatása 1. ••

Egy régi görög hitrege szerint Herkules, a borzalmas erejii
görög hős, a föld fijával, Ántheusszal, sok ideig klizdött, birkózott és öt többször földhöz sujtotta. Ámde Ántheusz a fö:d hja
voU s mindig új e'ővel kelt fel. mert újabb meg újabb eröl kapott anyjától, a földtöl. Végre Herkules felkapta ellenfelét a földről s a levegőben magához szoritva, ökléssel fojfotta meg...
Ki ne érezné sorsunk, rendelletésGtk hatalmas erejli Herkuleslnek fojtogató ölelését, amely számunk.a csak addig nem
végzetes, mig biztos föld-talajunkat, a mult-at el nem hagyjuk,
ki nem rugjuk lábaink alól. Örizkednünk e fojtogaló öleléstől
csak részben lehet... de mig lábaink a mult ta'ajában gyökereznek, mig nem hagyjuk el önként, könnyeimDen e biztos alapot,
addig nincs és nem lesz olyan hatalom, amely fojlogaló ölelésével végzetessé lehetne számunkra I... Ez a biztos alapu mult
jézusra, az örök erőforrásra mutat, őhozzá vezeti a mi ingadozó
lelki lépteinket !...
A mult biztatása, m€gvalósulvaoo. a jövendó igére/el A mult
alapján a jelen. jövőbe néző tekintetiink számára új kötelessjgek
meg átását irja elő. Tetemre hiv a mult S nagy köttlezettségek
parancs szaválól terhes a jövendö 100. jelenünknek egyik szemével
a multb., másik szemével a jővendőbe kel néznie! Ám jövendőnk
sötét, borus látóh.tárán át csak jézus tanitásainak lelki szemeinket átlormáló erején keresztlil lekinlhelünk. Multunk pararicsszava
sokszorosan kötelezd a jövenddre is .. . Jézushoz kell engedn li nk
gyermekeinket - de nem csa k - hanem gyöngéd, féllő szíilői
szerctet1el, kézen fogva magunknak kelJ hozzá vezefnünk őke t L..
Hogy a Jézusnál nyert lelki erővel, a mi csalódott szivilnknek
ők ... gyermekeink lehessenek gy6gyit6 orvosai I Mert' a mi lelkilnk
beteg,
nagyon beteg... Megfertő101t termő galy ami szivünk
s
.Ja). nekünk,
' ,
ha fertözö :t szivU nemzedéknek adunk életet ,... Uj,
egészsége. jövő nemzedék nevelése nagy céljáért... engedjük, vezessUk Jézushoz gyermelceinket !...
Ezt tennünk a legszentebb kötelességünk most, amikor a
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megmérhetetlen önzés és kapzsiság örjöngésbe hozta a világol
s farkasává tette az embert embertestvére számára ... , amikor féktelen gyalölet fűti az egy fOld kenyeré n és vizén élő embertestvéreket. .. A mi életunknek testi torzszUlött!ei melleIt megszámtálha_
taflan lelki nyomorékjai vannak. .. félszivU, féllelkU, söt egész szivlelen és lelketlen erkölcsi nyomorultjai ... S a ml nemzedékUnkn ek
ez a legnagyobb, legborzasztóbb tragikuma l... lelki orvosokra
van szüksége ennek a beteg, összezúzott szivU -emberi ségnek! VezessUk, engedjUk Jézushoz gyermekeinket, hogy az ott nyert szenl
örökséggel... szi vUk-Ielkak romlatlanságával Ök legyenek a mi
•
lelki orvosaink I.. Uj, emberibb eszmék megvalósitására - több
világosságra van nekUnk szükségünk L.. Gyermekeink legyenek a
mi világosságunk, kiknek ifju, zsenge szivét még nem homályositotta el a gyülöl.t sötétsége L.. Ha gyermekeink n.m segitnek
szebbé, jobbá boldogabbá tenni a világot, akkor elveszett számunkra az élet minden szépsége, érték •. 1... Akkor hallani véljUk
a vészkiáltást, amely már befészkelte magát lelkünk, szivUnk
minden rejtekébe s ",int éjféli lűzre félrevert harang kongása,
zúg füleinkbe : lesz· e gyümölcs a fán, melynek nincs virdga ?L ..
Lesz-e gyOmöles a fán, melynek nincs világa? I Hozzátok
szólok, mint a próféta hajdan Jeluzsál,m leá nyaihoz ... hozzátok,
népünk drága ifjusága I.. Hozzálok szólok, népUnk s lelketeket
féltő nagy, szent szeretelfel!... Tudjátok. e, ma mit jelent magyar
gyermeknek, magyar ifjúnak lenni
Tudjátok-e, most, amikor
jövőnk, minden féltelf kincsünk a Ti kezeitekbe van leléve ? I

n..

Lesz-e gyümölcs a fán, amelynek nincs virága? I Zeng vissza
a szózat multon merengő lelkemnek. jövőnkért aggódó sejtelmes
szózata! Mondjátok, hogy érzitek hivatásotok komolyságát, hogy
terem még gyümölcsöt az ösanyai föld, romlatlan lelketek dú,an
termő talaja s akkor értetek aggódó lelkünk nagy ,zeretetével ha fájdalmunk van, ha könnyeket kell hulIaIDunk - hozzálok
zarándokolunk " ujjongó lelkUnk hitével, hogy... lesz még gyUmölcs a fán I...
Lesz még gyamOlcs a fin 1. .. ha sok olyan virág terem, mint
amilyenek ti vagytok, népünk ifjusága 1... Igen, mert virág vagytok ti, hisz tiétek az élet, a remény minden virága... Tinékfek vi rággal kedveskedik a mező, .. ,tirátok bizza jOvőjét egy sokat
mnvedetl nép... tirátok bUszkék az öregek, apák, nagyapák...

- 29 tiélek az ég minde. derült napja... liélek, drága boldog ifjúság
kikben líjra látjuk éledni j ö vőnkel, megérlő egységen épUlő boI:
dogságunk.1 1l!. ..
Gondviselő Islenünk 1 Te minden zsenge harmalliszlaságu
gyermekvirágszálunk ö'ök nagy kerlésze, vedd védő szárnyaid alá
a mi reménységün kel, népünk drágI virágo, kelljét, a mi gye rmekeinket I... Hadd vezelhes,Uk őket kézen fogva Jézushoz, minden
lelki szépségnek halhala Uan, nagyerőforrásáh oz, hogya tőle nyert
kinc;ek biriokában tölthessék be hozzájuk füzöll reménys!geinket ..
boldogabb, szebb jövendőnket épilö küldetésüket 1. .. Amen.
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IMA.
Világok sorsában. kenyer Unk áld ás~ ban kiteljesedelt Örök
Szeretet I A mindennapi kenyér fo hásza ma ki virá ; zott az ajka kon
s a csordultig tele szivekben kigyúlta k a hála örömIU z,i. A kunyhók földhözragadt mé lységeiben, a paloták b Uszke magasságában
testet öltött a lélek virága: Imánk s asztal unk on áll a puha
élet· adó, áldot! kenyér. Nemcsak a rnegterrnékenyült rónák,
bireek, de az áhitat z sengéjét ő l roskadozó szivek is ma jóságodtói áradoznak s a köszönet és hál a ö römujjongásá val boldogan
meglerhett lelk. k, lehérimás
ég f.lé kulcsol ódó kezek mind, a
•
megteljesedett áldás himnuszai Hozzád ki megadtad nekUnk
a mi mindennapi kenyerUnket - Atyánk! . . .
Leszállott közénk az ég s az ezersóhajas kU,dő, veri tékező
ember életvivódásán elborult, vagy felderUlő szemed kön nyharmata m' gtermékenyitette a mezőket. S barnuló barázdák, a selymes pázsilszőnyegek, a virágbaborult lAk nászruhája fölOtt elllmlött
áldó szereteted meleg hulláma, hogy megmozduljon az élet s beteljesedjék a veritékező ember sóvárgott vágya: a millde/lfwpi
kenyér 1... A barázdasir, amely a parányi mag drága teteme
flllött domborult, új élet reménységének I1telengető ágya volt . . •
kalászba szökkent az áldott kenyér... arcunk veritéke, szivUnk
vérhullása, kűzdésUnk jutalma, a gyermekeink számára földtermette édesanyatej . • • maga a megvalósult élet . • .•.
A kenyér volt a vágyunk, a célunk, a reménységUnk és a
mindennapi imoink s mégis! ma, a beteljesedett vágy és reménység dúsan terlteU asztalánál, a s zenvedő, éhező millió emberlestvérU nk tetemre hivó jaj szava, mint fekete kenyérátok - lepet
borul az örvendező szivek s a kenyér-áldás drága leste fOlé. hogy
mint örök jelkép, intse, óvja a telhetetlen embert, ki mérhetetlenUl
sokat akar a kenyér áldáSibót, hogya misi knak falai se jusson ...
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MerI mig mi a beteljesedett vágyak dús lakomája fölött örvendezünk, hány kenyértelen, nélkülöző test ,érünk vérenevett gyermeke hiába sir, zokog a kenyérnek elérhetetlen áldása után .. .
hány kenyérátok megverte ember bolyong künn az éjstakában
éhesen, árván, kitagadottan s • tépdesi sorsa bIlincsét, átkozza a
világot s gyűlölettel nézi az emberiséget I ? ". Hány űz lelketlen
játékot abból, ami nagy, ami szent; a kenyérnek drága áldásából ,
hogy társaiban megcsulolja a képedre teremtett embert s meg .
alázza a pirosló buzaszemeknek kenyéráldássá dédelgetett drága
testét! ? • . , A heggyé hizott önzés, és telhetetlen kapzsiság könyörtetensége az ember fölé kenyérátokká nevelle az életnek elemét, hogy elárulja, megostorozza, tövissel koronázza, megfeszitse,
s örök golgola-járóvá száműzze ' mártirját : a szenvedő embert 1. ..
Atyánk! embermilliók könny- és szenvedés-tengerébe ágya zott életén,k nagy tanulsága hadd találjon utat a leboruló hála
ünnepiójébe öltözött .ziveinkhez. Hadd megértenOnk, hogy a kenyér: öntudat, erő, szabadság, boldog 1lnfeledség, béke, az élet I . .
ha segitő szeretet, önzetienség és irgalom volt életre hiyója, gondozó dajkája - de fekete átok minden buzaszem, ha az önzés
barázdájába kapzsi kézzel vetette az ember! ... A ma megteritetl
kenyérasztalok mellett hadd sorakozz,anak fel a szeretet, önzetlenség és irgalom áldásaitól roskadozó lélekasztalok, hogy a szivünkben szélesre tárult segitő szeretet, a mindennapi kenyér
áldásával betölthesse minden éhező, szenvedő testvérünk álmodott,
sóvárgott vágyát I I ••. Amen.
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"A MINDENNAPI KENYER."
Máté VI. r. ll. v · A mi mindennapi kenyerün.

kel add meg nekünk ma t

Az első buzaszem, . mint a jóság és szeretet szimholuma,
éli az örökkévaló lsten gonjolatában. Isten kebléről szakadt le ...
verilékcsepp Iehetett a s,Olő anyja s az em beri sziveket megejlő
első hóditó útjára úgy indult el, niint Istennek csodálatos égi követe ...
angyalszárnyon I... Magában hordia az édesanyatej lápláló erejét s a
békés munka szelidségének szenl kölelezettségé!. S a jóslg
leremlette buzaszem-á1dás elönlölle a világol. Mini drága aronypiHék, sz'lItók rónárólorónára, hogy benépesltsék a földel s áldásukkal elhallgattassák, bttömjék az emberiségnek panasszal és
áloközönnel lele szájátl .. ,
A munka terhenek és gyönyörúsigének kiengesztelödése volt
a buwSzem álddsa. A hit édesanyaföldjébe, reménység-kézzel
vetette az ember s am;kor fáradsága nyomán aranykalászba öltözött a mező, hála és köszönet· b<Jkrélák virultak az ajkakon,
csordultig lelt a sziv, Istennek drága ajándékiért, ki megadla
a mindennapi kenyeret I...

A buzaszem - a mindennapi kenyér áldása volt és leli az
emberi szivek legcsodálatosabb DsszekDtö ereje... Ég és föld közötti
szolidáritás•.• 'sten és földi gyermekei szivének elsó és legtartósabb
szent szövetsége, mert htent a mindennapi kenyér áldása hozt.
közelebb gyermekei szivéhez s az ég előtt térdre, a kenyér szUk.ége kényszerilette először az embert l
Mindennapi kenyeret kérni I.nltolt az emberi szivek legm~lyebb ismerője,

Jézus is -

mert tudta, mert érezte, hogy a

kenyér közös szenl lalaja a mindannyiunk ringó MIc,ője és szem fedő)e... a drág., édes anyaföld. Éleire hivój.... • szorgafom és
munka közös keresztje - Upláfó, önlöző harmata... a, emberi
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veriték kiapadhatattan tengere !... AnyaJöld, munka és verlték J
Van-e vaJaki a világon. aki e három élet- értékmérő áldását, v' gy
keresztjét ne érezte volna 7 l...
•
Mindennapi imájában kenyeret kért Jézus is ... Teril,lt asztallá akarta átvarázsolni a szenvedő, éhező világot L. Kivánhalta
volna a föld bőséges javait: királyi birodalmat. aranyos trónszéket, a hJrnév, dicsőség és korlátlan hatalom áldásait s mégis 1. ..
az élet annyi java közöl egyet kér, egyért imádkozik csupán:
a mil/del/I/api kel/yirérl!...
Végig kisérem a kenyér szilletési utját a pirosló, zengő
buzafzem bölcsöjétöl, földbe julásának pillanalától addig, mig az
emteri száj bűnös, fekete koporsójáig eljut. .. Magam előlt látom
a drága, édesanya föld szűz ölét, a!nint hivogaló, váró önfel!1dozással kinálJ1 fel, tárja ki keblét földből fogant gyermeke számára.
S az ember, a föld gyermeke mellérli az édesanya hivó szavát.
Megmérheletlen rajo.gással rögziti életét a fól ~höz .. A föld- édesanya
s teremtésbeli gyermel« az ember, az idők vcglelenjén át
ismét
a sír öléíg I össze, találkoznak, hogy elvál.szlhatallanul,
,
fo"jon éleIlIk I...

•

S a hálás fNd, amelybe az édesanyatejet ' óvárgó ,gyermek
mohóságával kapaSlkodolt az em ber, melynek drága anyalestét
naponként felvágta, vérét, tápláló nedUjét kiszívla, ringó aranykalász ruhába öliözött, hogya míndennapi kenyér· szükség kíelégUlésének áldásával imára kényszerítse az emberi I I.. , Az elvetett
parányi buzaszem termő melegágyát s az emberi munka és szorgalom egyUltes életre hlvó erejél megáldalta az Islen !... Napszelllének melegífö sugara, a ragyogó fényözön s az ég cSllorn!inak Udilő harmat. elárasztolta a rónákat, hogy, csírát hajtson
s szárba induljon: az élet, a mindennapi kenyér 1... A föld szerelmesének simogató, meleg. bilrsonyos tekintete reménykedve.
naponként megpihent rajta . Fölötte zengő parcsirtadal s az ember
ujjongó szivének, a n6ta szárnyaira bocsátott együttes him nusza

l

hivla, serkenteHe a betetjesUlés felé a kenyér áldását I L A lIlunka
és szorgalom vetelte meg bölcsőjél... a könny ós veri ték-özön
öntözte ... a nóta szárnya ringatta ... az ember simogató tekintete

öltözielte ... Isten örökkévaló bölcs gondoskodása 'gondjaiba veUe,
megsokszorozta a világ bódltó uljára indult buzaszemet. hogy a
közös lma és hál.actAs - a Illunk ... a szorgalom és verlt~k
~
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egyllltes szent köfef~kévcl összekO"., ollY Hlborbn mrn tldfs. n
IOld gyermekét: ,1& umbert I... A b.Il.,zOIll és" kenyér 'Ief" ISY
lelt 8Z emberls~g kOzOs, felm érhelelten, nnsy Alllds. I... zurClel.
OnleláldozA" illl/Ilfsdg. v. rlték és n béke , .. nl hdrmOnlój. VOlt
élei re hiv jn, gondozó dnj l"lj. I ..
Islen az emll.ri'ég Ic~n nAyob b Ald rlsnkénl 1. '.lIllelt •• Illln_
dcnnllpi kenyeret. 1 e ez: n keny~ r, fl b ~ki!s IlIunkn S II ~lyt\ngyUlr,
ve,Mk cgylllt.sen ~Ielrc illvolt d,Ag. gyerm ke AI kkd lelt

.z
emberi ség kezében 1... Áldás és tIlok... mltye n ell. III les loguhll nk 71

'
S mégis n legszerényebb Ieri I ti ostiniolI, s a zsenIle gy""lIek
parányi kis kezében mcghlhodó damb ka keny Irben ls, IIIIni öS
ellenség, állanak egymós,nl szemb.n I áltHls 's AI k I.. A kell)'rr-

dlr!tisllól, kCIlJ'lIr-rifok leli, mcrl s Imi nkllrl I Itlle tn t'f!ylk, I'ogy
a mdslkll nk kellés se jllssoll! I ...

Jézus kenyerel kéri mindennapi I hhsdbn n... Inllldkowl ln .
nil a mindennapi kenyéréri, meri hllte, hogy az cnrilcrls 19 közüs
szflksége, a kenyér s a mindennapi imMstlll cgyllttcs ~hlt nla
közelcilb hozza, leslvérekké forra sztja össze ft m e~ h n so lllo ll, 1lenséges ember·sziveket I... A gyönyörIlen lI1egll1r1vclt mozOk. II
ragyogó palolák, 8Z emberi gazdllgstlll megnl ' rhelellen kincsei,
nz Onző kalmár szellem fáradhalatlan flzérkedése, IlZ /lrtlnynk nlánl
sóvár tfIlekedés, mind". egyel jelentellek szAmArn csnptln : fl mindennapi kenyeret I... Vajjon kérhet, klvtlnltnl-e ember ennél IObbel ?I...
S h, 1118 végig zarán dokolna n vlldgon a mindennapi I,enyé,
csodás sziv fl, nagy apo ' lola, Jéws ... ha ilejárnA a szcg'nysé'
sötcl, dohos ZllgllCcflil, a nyOIll r ttmydlt, kl.lllyh ól t... IIn l>Cllyilllll
il csillogó palotnk ragyogó ICl'lnelbo, clilolllll I 'lekkel kell ne Irnllunia a szeflvtelő éhezők ptlll 8eZOS
s kflnnyes 57.el11cl<l, I
kellene lálnia, hogy u mindennapi kenyér Inlt1i1S<\gOú tlldtlsa tlIOI<l,
leli a kunyh6kban ... álokká II pnlothkbl1l1 C~yl1,,\ nl II...
LálnA, hogy II nyomorianyák ,'''ragyolt pMltl l nszlnl6 ról u
kenyér számOlve s csnk Ilnllc!,1 vendég I Mlmlcllllupl vorllók'u
1Il1luk:\juk nyomán nem terem 11166, csnk II slUkség, n II 1I({110H~S!."

Islell drága ajándékával, II I11l ndennllpl l,cnyér ÓflMsAvu l 1011 HYo
mOr a legtöbb ember szt\lIIttrll vnlumi clérll ctcllcl1, csodás fIIoll1!l1l
vesző val óság I A kCflyt!r, melyérl 111111, IltJrllt..lk I /tIm/oli. IdJIIII)lI''''
kel Im/lllloll slgdb" /IIII/ol/n fdratl/ tej~/, 1II'!fraskurll /a/'lI/ I'/lI/.
miIIlila cllfrulta, meg/agni/la, mcgdlkolla .olfl a IIZ embnt II I...

Látnia kellene,

•
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hogy míg az emberiségnek sze'nvediJ, na-

gyobbik fele örök vándorbottal a kezében. a szDkség és nélkDIBzés koldusiarisznyájának árnyékában hajlja álomra táradi tejét...
addig a buza, a cukor S az élet legszukségesebb elemeinek koronázallan fejedelmei, a telhelellen kapZSiság világokat s emberi
sorsokat behAlozó IrOsztjei milliók kOn nye, veritéke árából s el
nem használt feleslegükből hegyeket halmoznak fell 1.__ A tenger
hullámsirjaiba ·sUlyesztik a mindennapi kenyér drága testét, nehogy egy darabkával több juthasson az éhező emberiségnek, mint
amennyit a jól szervezelt kapzsi.ág és önzés kalmár szelleme kimért!!... Átokká I<lt az ember kezében a kenyérnek áldása. __
mert mérhetellenül so'<al akart belőle az egyik, hogy a másiknak
fal ,t se jusson II...
Oh, hány tétova, Jstent kereső szem csak sóvár tekintetével
simogatbalja a számára elérhetellennek látszó kenyérnek áldását?! ...
Hány lsten felé hiába ő sszekulcsolódó kéz huli vissza naponként
erőIlenUI?!... Hány mindenn'pi kenyeret kérő száj rebeg imát meghaligahtlanul? !... Hány sors, bilincsél tépdeső embertestvérnnk kér
egy darabka kenyeret lsten nevé ben rem ényteleniiI... ma, amikor
a világ buzaszem és kenyér áldásával cso rdultig lehelne tölteni
minden éhező, nélkUlöző ember szi ve vágyát. elérhetellennek
látszó kenyérálmát,
•

Uj Me"iásra van szUksége ennek a kenyérátok által megnyergelt, vesztébe rohanó emberiségnek, aki hegyeket rázó hitével
még egyszer a világ lelkiismeretébe égesse Jézus nagy tanitását,
aki a világ összehordolt mérhetellen kincsébeo. a kalmárak fáradhatatlan Uzérkedé,ében is csak egyet látott: a mindennapi
kenyE'rct! . .. Új M essiásra van szUksége ennek a kapzsi, 00z6,
sóvár, étvezet-hajhászó, aranybálványt imádó emberiségnek, aki a
lelki életUnk romjain heggyé hlzott önzés kul/ rjait még egyszer
kikorbácsolja a megváltó szeretet s emberies érzés szentséges
te mplomából .. • s megértesse VelUk! I .• . S az éhezőkkel, a nincstelen ha i1ékhJanokkal, az Arvákkal, az özvegyekkel s minden
nélkülOzö embertestvérUnkkel, hogy lsten az emberi sziv békessé-

get. lelkünk didott nyugalmdl abba a darabka, mindennapi kenyérbe
rejtette el. amellyel boldog lehet a legszegényebb is - de, omely
nelklJl minden orany halmazán életlelenlll f ordul az árok szélére
Dárius kina/nek bUS2ke birtokosa is II ., Áldás és átok, béke éi

-

36-

izzó gyfilölet, szeretet, jóság és önző kapzsiság szunyad c drága
buzaszemben, a mindennapi kenyérben. Csak az embertOl fngg.
hogy melyiket hívja életre?! ..•
Soha nem látot! lelki valság fekete korát éljük!! Úgy lálszik
s már-már azt kell hinnünk, hogy mindm erkölcsi s lelki. értékünk
. áron alúl eladó! ... hogy az aranyborju imádat elnyomja bennünk
a mindennapi kenyér tápláló, meglarló erejébe vetett hilUnket,
reménységUnket I .. Már-már úgy látszik, hogy a kenyér áldásálól
megtagadolt, elhagyott ember ajkán elhalkul, meghal a mindennapi kenyeret kérő imádság I .. S mégis I .. mégis, emberlestvérem! .• mig lesz egy darabka kenyered, mit másokkal megoszthatsz, mig veritéked hullásával hozod életre a buzaslemet, ne
félj! •. mert ez a kenyér, ez a buzaszem, az ig és a föld közösen
ápolt drága gyermeke lesz, ha szenvedések árán. ha későn is. az
elkülönült, ellenséges emberi szivek legcsodálatosabb. legtartósabb
összekötő ereje! ! •.. Ámen.
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IMA.

,

!Okrén
! Mint tenger

sod-

gyönge sajka", az élet örvénylő hull~main há"yadó hitnok, Úgy kötött ki az áhitat e megszentelt szigetén I
IE hajlék egy csOndes menedék, amelyen a veszendő, verg/ld/l
lélek megpihenhet. !Ogy biztos part, amelyen a szenvedö, bujdosó
viharverte ember kikölhe!rHit és reménység emelte sziget, am~
!lek védel m ~ alatt az elgyötört, agyonhajRol.Lgy.ermekerL arc~n
melynek szikr~ját bennünk,
rajtunk
gyujthatod fel, édes Atyánk I MertJe vagy az

Bűnkalitkába

zárt, messzi lelki t~vlatokba
fogoly, rabmadarak vagyunk, kiknek
zanak" , de leköt, a bűnös földhöz rögzit az éltt" , a szenvedésbe ágyazott való élet! , , ,
,Szenvedéseink terhei alól - ha pillanatra is - lelszabadulni, gondjaink kereszljét lerakni Elődbe jöttünk Atyánk I Elhoztuk összezuzott beteg, vergődő szivünket Hozzád, •• minden céltalannak tartott élet örök, nagy orvosához, hogy a Te gyQIDitó,
simogató kezed, meleg édesatyai vigasztaló s'ayad kötözz, be
azt a vérző sebet, melyet szivUnkön az élet rideg könyörtelensége
Utött . , •
KOzelségedben úgy érezzUk, mintha új, mélyebb tarlAlmat
nyerne élet,Dnk. Mintha messzi távlatok lelé sóvárgó lelkUnk át·

- 38lörné a bűnös lesi élelének sölél horizonljál, hogy új célok s
csodás nagy emberi eszmék megvalósulása felé röpilsenek lelki
szárnyaink!
Ne en edd A ánk, hog lelkünk szárnyalásál elgáncsor a
az élei s a porba huzza e a bún! Add hinnUnk, hogy elesetlségUnknek lövisekkel kirakolI ulján ' - ' ha könnyek, szenvedések. ha
~óbaiok árán is de dübörögve közeledik az a boldogabb jövendő, amelynek úlegyengelőivé, kereszlbordozóivá minket hivlál
el Alyánk:! \!iadd lehessUnk új, emberiesebb élei önzetlensz ivű
magvetői, bo.&Y. jöbessen el yégre a megváJtó szeretetnek s lelki
.lIékességnek annyira sóvárgott boldogabb kora, amelyben egymásra talál kicsiny és nagy ... a gondtalan élet gyermeke és a
sorsUldözötl •.. a büszke paloták lakója s a hajléktalan szenvedő
egyaránt! •.• Engedd Atyánk, hogy mielőbb úgy legyen!! Amen.

•
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A MEGT AI! ÁL T

szív.

Job könyve V. r. 17. 18 v. : Boldog uagy ember. ki!
megdorgciL mEgsebe:::. mert O be is kófö=.
s ke=ei meggycgyOanak.

I.den

Az élet fekete gond-madara kiterjesztette vHágokat átéró
számyát fejünk felett, hogy éles karmaIval szivfinkbe vágja sorsunk, rendelleté.ünk védjegyét : a szen vedés\.
Egykori boldo.ságunk, s ártaflan örömeink csendes vizü tavá n... hajlékainkban... mint mozdulatlan sziget, megrögzódött a
fájdalo m, bogy életü nk kimélellen s rivü révésze, e szigethez napo nkén l k;kösse csalódásain k, szegzett szárnyu vágyaink és könynyeink utasait.
Ed~ig szerénységében is boldog megelégedéslól ,ugárzó
hajlékaInk piros muskátlis kis ablakain régen kikönyököll már a
kopolt, sokszor szennyes a rcu rélkülözes, hogy kajj n, vigyorgó
mosolyával leleplezze, mit eddi.& sokszor magu nk elóll is titkoltunk: a fájd' lomba ollott em beri nyomort..• Minlha a képzeJetbeli alvilág hal4lmadarai szabadullak volna fel, hogy feJszedjék
h-enyernnk utolsó morzsáit is és h;k-ezdjék szivfink áldott békességének féltve órzött maradványait ..
a kenyerétől, reményeit~1 megfosztolt, lesorvasztott em ber,
a kélségbeesés partján ..• a vizbefulók eráUensegével, elbaló hangon hi\1a tetemre Gond''Íselójét : , Meddig felejlesz mindenestól ? !
Meddig felejtesz Islenem?!' . . Hilnnk lekopot! már a lelkilnkról...
a remenység vetelJe.nül hagyja ág,\'at a szivt::nkben... e.r6Uenséggé

zsugorodott bennilok az akorat, s egy Dagy - a bileUenségból
táplálkoló nemtöródOmség solsunk wguldó lovai kOné vetette
mór a gyepilItili S a kétségbeeseilek libora ~ DÓ I A HQreb-

1
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•

hegyén hiába gyúl ki a hit csipkebokra. . A reménység égŐ parazsát biába gyujlja fel Islen a próféla-lelkU, lángsz ..ú ig.birdeMk ajkán ... meri a magát céltalan élelUnek tarlolt árva népUnk,
réveteg, ijedt tekintete már csak a multba néz, s a jövend6/ól
nem vár semmi biztatót II ..• Szivében mintba kialudl volna a századok hitén keresztUl ápolt lelki-fény... S reménységgel lelve,
mintba cgak a kevés kiválasztottak maradtak volna, kik egyedill,
mint Pompei hamu-Iávája alatt a római katona... mint varjú a

száraz jege nyén ... csaknem egyedat károgják a reménység temetil kerlje feleli: én vérem I... szegény embertestvérem, ne félj II .. .
hisz ha benned haldoklik is, de számodra nem halt meg az Isten II Ha emberi so"ok számiizöltje is vagy, de körüllllted lálatlanlll 011 vall az lsten II ... S boldog valiY, ember, kit lslen megdorgdl, mert 6 meg sebez , de be is klJ[öz, összezúz, de kezei meg
is gyógyital/ak I ..
Boldog vagy, ember, kit lslen megdorgál!.. S kezembe veszem a megdorgált, meglátogatott ember szivét... ezt az örökké
hajszolt, e·zer scblól vérző, sokszor sárba taposott, drága "ergialnolort. A vágyak temetöjét, álm aink ö r~ k sarkantyuzóiAt, : sodás
érzések sziil ő b ö lcs ö j é l, fellángol ó akaraterök soha nem sz li nil serkentöjét ,;, Kezembe veszem az ember szivét, ezt az eleven, érző,
mindig IUklető Illis és vérpiros blÍn· virág bokré/át, hogy ez a
sokszor égbejutoll. majd kArhozaiba taszilolt fél ég és fél MI/ös
föld arcu, de kárhozoltságábm is halhatatlan célok felé mula ló
drága embersz!v beszéljen hozzánk bűnös, bitetlen, vergődő szivtestvéreihez ...
És megsz61al az örök emberi sziv... : Bűnös hús-ruhámmal
nagy városok megvetett, elker"!l nyomortanyáinak voltam lakója.
Az éhség s nélkülözés kulyái naponként olt ugattak a hajlékom
előll. Rilkán akadt sovány keresetem sulyának terhe alall fájó
szivvel nyiloltam be penészes élelbörtönömnek ajtóját... Elborull
lélekkel hallgattdOl éhező gye rme keim s feleségem panaszos jajszavát .. A kenyér-átok ráfeküdl egész élelemre ... kenvér helyeit
a lelkemet ettem, sorvasztoltam" . s mégis -

ha nagy ritkán az

éleligából felszabadult lélekkel gyermekeim. szerelteim szemeibe
sorsom S lsten ellen bensőmb e n s ö tétlő dac a meg·
békülés égi de rOjében olvad I fel, hogy fe ragyogjon előt lem a kiengesdelődött ember vallomása : Boldog vagy ember, kit isten
nézheUem -

megdorgdl. megsebez, meri 6 be is kölOz s kezel meggyÓgyilanakJl ...

-
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Boldog voltam." mert ha gyermeke:imre. uerettein'lre néz-

,

iem úgy éreztem, hogy földhöz ragadt szegénységUnkben ls rózsá;, pufók arcukat mini ha égi kenyér tAp"lta volna gömbölyUre ...
szöszke göndör hajukal naponként, minlha angyalkéz fésDlte
volna fodrosra .•. s mintha erőtől duzzadó virág.termetUket naponkénl lsten öntözle, öltözletle volna, hogy. mini csodaszép mezei
liliomok. növekedjenek. gyarapodjanak... meri ISlen lApiAlta, gondviselte őkelll
~s megszólal lovább egy mlisik vérz ő, vergődő sziv... : Szavlira sölél bAnyallirnAk végtelen üregei elevenednek meg le.iki
szemeink előlt .•. halálrejlő szénkoporsók. Mélységeiben minden
nap ulol só órájukra kész!llő ember-palkányok furjlii<, faragják a
mérheletlen anyaföld drága kincsei!... Háluk mOgOIt pillanalonkénlotI leselkedik a halál. .. Váll széle"égU sziklasirban a drága
emberi Sl!V mOIorja egyOlt zakal ol a furógépek kaltogAsával ...
Pallanásig feszDl az ideg.. S a kenyéréri folylalolt alvilAgi h'jsza
fojlolt légkörében elhomályosul a szem ... lompa köd ereszkedik
az agyra s a sziv, ez az örök vágyrnotor. zakalol szüntelen ...
hajrá! .. elő re!! Átok· e ez a gyölre:m" alvilági munka 7 I... Vagy
az örök fölfelé lörés legcsodálalosabb himnusZl ? l... Hadd szóljon
a föld alall veritékező ember tolmác,", a sz!v: Boldog vagy. em•
ber, kit ls/en megdorgál. megsebez, mert O be is Aötöz. s kezei
meggyógyltanak.. 1 S nézd a bányamélységből lsten szép világára
felszabadult embert, ha a halál árnyékát. a fekete, szennyes szénpor·veriléket lemosta sápadt arcAróI. . mintha a robotból felszabadult. sorsával megbékUU kiengesztelődés s a munka gloriája
övezné hom lokáll 1...
Az élelnek e legnagyobb hősei ..16IIlávoli knd.ls messzeségben
felragyognak a ja.6 emberis!gntk csodAs képei... FOlDkbe csendDl
a jövő dala. Il ttStvéries/JIés hlmnllsza I... Sajál könny és veriléktengerén, a munka igájába tört gyötrelmeinek szeJvedésein ke·
resztO!, a munka Atdozatalnak hekalombAin is. felépDloi lálja a
boldogabb jövendót I !... A boldogabb, sejtelmes jövendOt, a melyben a telhetellen kapzsiság nem emel hegyekel el nem használt
feleslegéből, bogy körmölte éhezve jajongjon kifoszlolt milliók
nagy mmege... Maga el OIl lAtja a gyArkémények millióit. melyekbOl, mint szelid b~kega18mb, szá l ég felé, Istenhez, a fodros ta;t·
Izenel... Látja a világoknak mindenki számára terIlelI aszialAt, a
megváltó szeretet napsugaras korát, amelyben nem lea.oek dOyl/-
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moU.k, éhez5k s amelyben végre egymásra talál ez a beleg,
összezúzott, vergődő szivti emb eriség l !... és felzokog benne a
,
'
kiengesztelődés himnusza : Boldog vagy ember. kit lsten megsebez,

mlrl kezei meg is gyógyitanak ! !",
É. aztán m~gszólal a j ö.'d- anya agyo,nhaj5Zolt gyermekének
>zive: Fájdalomba oltolt ártall anság-virágként jötlem a világra s
már zsenge gyermekségemben igája elé fogait az élet. Mi vagyunk a megszámlálhatatlan, névtelen szen ved ő k . . . a földéhes.
kalászkaszaru s millió k, ki kkel Isten mint csillagokkal a végtelen
eget, úgy Wzdelte tele a veriték és kön nyázlatla földet, .. Mi
vag; unk az édes a nyafö :d mostohái... a rög-törők, kiknek szenvedés a párnájuk, gyö trel em a takarójuk s mint kagyló, kinban fogant verítékkel a d rágagyöngyöt. úgy izzadjuk minden verej tékcseppel naponként új életre a b uzaszemet... a mindennapi kenyeret. A munka végtelen folytonossága ban éjszakába olvad a nappalunk s nappallá sor vad az éjszakánk - s mégis sokszor csak
éhezve ehetnnk keveset... te stJin kel alig takarhatjuk be melegge!...
nem tudjuk, hogy miért jötlnnk a világ .. , hová megyünk ? !... S
végs5 kétségbeesésUnk ben minde nnapi kenyeret k érő ajkunk fekete szájjal káromolja az Istent !...
De lecsendesül szi . Unk háborgó . iharja, ha örök Gondviselónk átok- s panasz- özönünkre bő áldásaival fizet. Ha látj uk,
hogy, mint kjfogyhatatlan eml5jü édesanya, táplál minket a föld .. .
S • föld, amelybe az édesanyatejet sovárgó gyermek mohóságá.
val kapaszkodJunk bele, amelynek d rága anyatestét napo nként
felvágtuk, vérét, tápláló ned üjét kiszivtu k - naponként megferiteUe asztalát, puha párnául kln;lta selyme< pázsiljál, kibeszélhetetlen gazdagságával felöltöz tetle mezőinket liliom, inkat... vi rágaink s fánk erdeit... felhoz ta napját szegényekre, gazd agokra...
es5t adott mi nd az igazaknak, mind a hamisakn ak földjére... S e
tudatra elönt a hálának, a köszBn etnek édes, meleg hull áma s
fölsír bennünk az ujj ongó vallomás : Boldog vagy ember, kit lsten

megdorgál, megsebez, mert 6 meggyógyít .. kezei bekötöznek téged I...
És aztán kezembe vesze m az élet megszáml át tt.tatlan OldözOttjének, tesli· lel ki betegeipek, bénáinak és nyomorék jainak véfZŐ
szivét. .. az özvegyekét és árvákét, az ilIdözött hajléktalanokét, ..
terretök uom01ú látogatóinak s a zsenge ifjúságnak . pi heg6
g81.ml)szivéf, ép -úgy; mint .... nagy csalódás'ok kere5Zt· terh ét hor-
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dozók verg6d6 szivét, hogyelvezessem minden vérző, sebzeIt
sziv Orök, halhatatlan, nagy orvosához, S e halhatallan lelki orvos nevében szólok hozzátok én, az eltemetett, bujdosó, szenvedő
emberi sziv megértő tolmácsa: SzegényemberleSlvérem, ne félj I...
hisz ha benned haldoklik i., de számodra nem halt meg az
Islen I... Vergődő életsorso~ golgolás utján, sóhajok hldja fölött
is lAIhalatlan lelki kezével vezet és őrködik felelted al lsten I.. •
Olt vin I fényben, napsugárban, a hajnal biborában, csillogó
harmat gyöngyszemén, fQszál rezgésében, a búzaszem világokat
tápláló győzhetetlen erejében, az akarat erőllenségében és törheletlenségében ... a könny szégyent mosó, szivel zsongitó permetéjében ... gondbarázdálta homlokod töviskoszorujában... gyermeked
sirásAban, mosolyában... kenyered barn~jában ... véred, veritéked
hullásában - mint örök tanitó, feddő, felemelő, vigasztaló, megtartó, megbooslilÓ... de olt van az lsten I. S boldog vagy ember,
kit ls/en megdorgdl, megsebez, meri 6 be is kO/öz, s kaei meggyógyital/akI II ... Ámen.
•

Fodor Imm György
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IMA.
Idó '

vigfdensi~én

állAtó :\ . s~ em , gyarló életünkön e1~mI6
yánk!" SziYlink felszakadi vágyzsilipjén ke-

ÖTök Jóság, édes
r".szl u~ mini bal'asok fo rrá;ának gyöngyöző vize. lö eló~be hitün•... egy hit -ep? a "égtelen biloceánból. mell' ma emlékrzésre,
lebonlló hálára hiv.
Megelevenedik elöltünk a . mull" s képzel<lunk fúkréböl
szembe néz ve.'ün · egy sugárzö fénylő arc, hilü"'k fejedelme, kit
lelkünk halhatatlan fényforrá ,kén'. tér es idák végtt lenje fölé Te
, mellé! éd .. Atyánk !. . Fö!gyúl elóllünk codás, oagy eszméoy<k
lámpása, amelynek örök idtkre szóló féo)'forr.lsa az a jellelen
sreni sir, amelyet a lelkiismereti· gondohl Sza b3dság balhatatlan
Géniusza á'ö!eh-e lart, s mell' fölölt órköd,'e virraszf a Téged
egy örök, édes Atyái imádó gyermel<eid sob. ki nem alvó hile,
Mh'e1 adGzzonk '. ked, hog)' ne:n b3gylad új kljftmtés
néikiil SÖléls."gt en gytrme-l{eid,1 s bil!!eliln egére
a
tiszfultabb SZfllemistg örök sztp ",pjál ? !.. Hogyan hódoljon
' ded a hil kiv';laszfoll lipeg6 gYeJmeke, ldl kibi.tál a lelki slité!s?g reméoylelenségéböl s ktz,nfogva lelvezeUed a felekezetközi bili és szertlel .vángéliumának Hóreb hegyére!? A b'I
igétftföldje, melyre minket elvezetIéJ. S2ebb, mint \TaJaba is kiIdlejez belne gyilnge, lebegá embeli ajak. rag)'ogóbb, melyne '
lényes..~gébe valaba is be eki.tbetne a g)'aI16, brinöző ;zem ml.lyebb, melyEt tellogb.tna .ég<s emberi értelE m. de amely mégis, mint virAg kelyhe a bannalcsepp elálL megnyílik mindaro'
számára, kiknek lelke égi harmatra szomjuhol ó \liTágkebeJy s szji"e
&Jam.ki ártatla.nságtól sugárzó tiszta szem ! L. Sima lófelülel.
Imely a Te édts Afyai Arcod mBló lükre lebet L
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Oh, ha a mi lelkOnk tisztJsága a Te fényes Arcod visszasugárzására alkalmas tOkör lehelne, ha szivíink a mi gyermeki

ártatlanságunk föl ött hullatott örömkönnyeid kelyhéűl szolgálhatna,
ha ne volna hitünk hervadásra itélt gyökértelen virág, akkor ma
a lelki érlékek nagy kincsé nek áldott terhe alatl roskadozó néped
kellene térdeljen, hálaadó szivvel, trónod zsámolya előtt 1... Ha
fölgyulhafna bennünk , hiluf ódokb.n, nagyelődeinknek hegyeket
rázó hile, ha ne volnánk mi n.gy id ő knek hitEtlen és reménytelen
gyermekei - akkor lelkünk ma, mint a szabadröptü madár, a leboruló hála és köszönet boldog örö mujjongásáv.1 szárnyaina
Feléd, hogy hitünk örök eszményévé, VégES idő fölé emelted Öt,
a nagy Dávid Ferencet, ki re ez átdott órában emlékezünk I
Hadd gyuljanak ki a mai napo n szivü nkben a hit örömtüzei I Boruljon virágba lelkünk mélyén a. áhitat I A boldogság
pirja égjen ma minden arcon, kiknek életében megvalósult az égi
szó: Ne félj, kic sIny sereg. tetszett a te Atyádnak. hogy adj on
nektek országot I .. Minket Atyánk, tégy a nagy örökség égi magvetőivé. Szivunkből hadd fakadjon evángéliumi béke. lelkünkből
megváJtó szeretet. Szemünk had d legyen a gondolatszabad,ág
napja, tekintetünk, a felekezet közi egyetértés áldott fénysugara'l
Neveld meg s tedd győzhelellenné hilUnk ég felé lvelő szárnyainak erejét, hogy lehe ssen számunkra egy táborba tömöritő élő
szimbolum, becs ületzászló, riadókürt s mélységes szakadékok szélén járó népednek zengő harso nája II. .. S lánglelkU apostotunk
neve hadd tegyen útmutató lény, vigasz tató szó s életkoronát adó
igéret mindörökké, Ámen 1...
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AZ UNITÁRIUS REFORMÁCiÓ.

-

JanO$
::'

-de S. r· 4 . v. ) Merf min a=. am i /$fvtló.l .11:ü·
lé'.htrt. liIQllckI a cil gat is. 0= u
g!,IÓ::l!'d.le/n. omelsl lói!g!l6::t. cl
I,lltdgot, a ml hiltlnk I

Déva vára Orökös rabj ára rá.:sa pódoll a börtOn-<tlhlnak
nehéz, vasalt ajlója. A világ bftneil !etemre hivó lelkiismerel tber
bOrlOnőrei: a IilrelmeUonség és az erösu k, immár nyugodlan alhalnak l,.. A hil és lelkiismereti szabadság nagy haloUja 101011
örökre meg lehel lordHani a vallási IOrelmesség r agy apostolai
családfAjának cimerét.. hisz a gondnlalszabadoág álmodoz6 hdse,
leglelsőbb löldi itélel szerint a dévai vár penészes, koromsölét
pince-óduja halgatag csöndjének zsákmánya már I... Mini egy
röpke pillanaira fellobbanó bAntó lény, mini a világür véglelelIjébe veszö OslOkOs, Dávid ferenc már a nll/l/tiI... Egy kis k..llemeUen ámylolt a megrelormáll vallások egén: Igy gond olI k ett
a leláncoU lel!dismereli szabad ság hűséges bOrlOnörei! !...

S az61a három és IéI száz év viharai száguldoltak ál Dév3
vára s az unilárius vallás ieltelen, szen I slrja IOlöU. Három és
Iéi századszor virullak azól. körmölte a
• OltözOIt ragl'ogó
virágpom pába a természet. S ugyanannyi év borougö öszénck
levélhull". simult a természet puar szelllledöjeHnt DAvid ferenc
jeltelen sirjára ... A természet ilt viru lóbb ... nz őszi nOI.ugár ra.
gyogóbb, mint bárhol meSSze I IdOn, mintha méltó hU er. óhnj·
tana lenni annak a lelki fénynek, amelynek gondolntSJlkrái l4I ha-

tatlanul ma is, mint az unif'rizmus O~l1iusza, szerte veHtik
sugarai kat e .lrb61 a széles világra II ...
Déva vára hegyfokának a fatainak égretOrO, merész nrllllY.!
jelképezik az eszme, a gondolat halhataUan meré.. I\jszerllségét
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s a Marosnak csa knem lát hatatlanul kOrilIötte

h ö mpöl ygő

c ~ en~

dcs s mégis ellen ál halatlan áradata - az unitárius gond olat és
hil világá nak korl átokat nem ismerő sze rénységé ben és ga~
l a mbszelidségű

türelmességében is folyton el ő re törö, győzhete tlen

erejét I 1. ••
Az unitárius reformációnak csaknem négyszázéves történet ni
távl. tá" kereszlill minden földi kincsnél drágább öröksége szól
hOlZáflk 81apigé nk szava ib 3n: minden , ami l stentól szil/etett, le ~
győü a viláf{ot, és az a gyözed. /em, amely legyőz te a világot, a
mi hitünk /1.,.
, Lelki és gondol. 1i s~abadságn a k, béké lek s emberszeretetnek vi rágos ágya, Erdély! Hogyan tu dtál bele hultani egy kicsi
jeltelen sirba," mit a mértletellen valási toretmellenség e1borult
égbollja alalt - az emberi részvétnek egy parányi fénysugara
minden szabadgondolkodó örök zarándok helyénl jelölt I !...
D ávid Ferel/c lál/g lelkével, hah ak ielképesen is, Erdély lelke
/z l/l/o/l a jel/elm sírba I Az a lélek, amelynek az erdélyiség villig_'

hires, jellegzetes vonásait, Dávid Ferenc hite. s2elleme, az llnitárümllS lényege jejezte ld maradék né/kü". .. Az a lélek, amelynek
hajnal.8sadása a'zzol a pillanattal esik egybe, me lyben Isten
örökkévaló nagy lelkének szellemszikrájaként az emberiség ,lélek·'
utjári Dávid Ferenc elindult, hogy aslrból is , kitörve, eget kérI
'
J.en magána k ....
~
,
~
Amennyivel tartalomban több, mélyebb és sziriesebb 9011'
az erdélyi lélek a reformáció , tiszUtó IUzétien lIjjAszllletett hit és
lélek ható erejénél - azt a mélységet, szini és többletet az lInitárius refonnáci6n kereszt ill - Dávid ferenc szelleme ajá ndé- o
kozta az emberiségnek !... Bár a lutheri és kálvini reformáció
minden ell entmondása és tévedése, dacára új szellemet hOl Olt a
vallásba, a szabadságél S ez által új elvvel gDzdagflotta a világot. .. bár Európa csaknem minden ors2úgában fdtörle a tis~ t~tI 
labb szellemiség, a turel itJesebb lelkiség berozsdásodott 1, I<aljai t...
bár új fényt gyujtott akiellen hitéjsza kába n s tisztább lev egő t
bocsátott be a lélek bör tBnlJk sölél celláiba - mégis I a lélek, .1
hil erd élyiségét... az unitárius reformációnak a lelkeket korlátlanul' fel szabad itó mását, Erdél)lclI kivUI, sehol a vil ágoll' nem laláljuk meg 1... Mert a reformáció tislfultabb Ie. lke és szellemisége
liireJm esebbé, j élusi bdkességtlvé, sz abadabb suimyaldsllvd,,·
erdélyivé Ddvid Fc:rellc szelleme dllal let! J
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Az unitárius reformáció apostola eröszak nélküli lelkének
szabadságharca a reformációt erdélyivé, magyarrá színesitette s
ennek dacára terUlethez kötötl s 'g ébő t kiemelte minden földi és
faji korlá'ok fölé, annyira, hogy a .ilág lelki és gondolati szabadságának minden időkben örök fénylorrásává lehesse n! !..•
A jézusi vallást, melyet a katolicizmus másrél évezredes korlátlan
uralma a külsőségek, a dogmák, ereklyék lelki utveszt ői közzé
temeteti, kiás'a sirjából ... Külső s ég ekben leegyszerüsilette, taltalomban a gondolkodó, öntudatos ember sze'lemi színvonalára emelte

a vallás alapigazságail s ismél Jézus karjai kOzzé veu tie vissza
a hit eltorzitott arcu drága gyermekét •.•
Az unitárius hit lánglelkű apostola felszabaditotla a vallást
formai elhatároltságából s a lélek eleven, belsO tartalmává, a gondolatsUlbadság kimeritllefetlen gazdagságú, örOkké Ilató, fejl ődő
erőforrásává mélyitetle s ezzel -a magyar reformátor halhatatlan
szelleme - a minden idők modern szabadelvűségének, a véglelenbe nyúló horizonijaihoz vezető utat nyitoIta meg! Mert az
unitárizmus a lelki szabadság levegője, a gondolati SZabldságra
való lörekvésnek örök hajló ereje ..• rádiumsugár, amely láthatatlanul, tudat alatl is otl él minden gondolkodó ember lelke mé·
Iyén, mini kiolthalallan, örök lényforrás, meri az unitárius hit a
lelki és gondolati slabadságban való teljes feloldódás boldog
dllapota I I ••
E lelmérheletlen drága kincs birtokában méltán ujjonghal
lel szivUnk az alapige szavaival: Minden, mi Islenlól szilletett,
legyázi a vildgOI és az a gyázedelem, amely legyálte a világol,
a m; hitUnk I I•.•

A hil, szabadság nélkül, csak bilincs, a lélek bilíncse•••
A szabadság nélküli, bilincsbe veri lélek csak pince. világosságban
sinylődö szinielen virág, csak árnyéka a ragyogó napfényben
kileljesedell lelki s gondolati életnek !... El! a tudatot Jézus óta
Dávid Ferenc julIatta legfenségesebben kifejezésre, aki tökéletes
individuilista volt. Aposlola a lelki egyéniség legszabadabb kifejlOdésének s ki nem kényszerit senkit elveinek elfogadására
s azt tartja helyesnek, ha ki-ki lelke meggyOződé sének sugallalát
követi. A mb vélemé nyen levökkel szemben jézusian fUrelmes
volt. E valIAsi tUrelem aranyvirigaként nyilt ki lelkébOl az erdélyi
lélek legc80dAlatosabb gondolala, hogy: .a hil Isten ajándénka ..•
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hitéért OIdözni senkit se legyen szabad. " mert ha élni engedjUk
közöttUnk nem csak a törököt és zSidót, akik közül az egyik
Krisztust nem szerette. a másik megfeszftette., .. ha nem csak
eltűrjük

a káromkodókat, a kevélyeket, az irigyeket, a Jösvényeket
a tobz6dókat, hanem élUnk, étkezUnk, vigad unk is velUk '
legalább szabad levegőt. szabad gondolkodást engedjünk azoknak
js, kik Krisztus felől másképen gondolkoznak, de senkinek se
ártanak s el vannak határozva, hogy inkább meghalnak, mint
mást szolgáljanak és cselekedjenek, mmt ami Igaz I • . . '
A korlátlan lelki és gondolati "abadságra és igazságra törekvő halhatallan szeliem rensége tükröződik vissza e szavakban ,
amely egyuttal biztosilja az unitárius reformáció örök folytono sságát I !... Mert az umtárius reformáció folyamata halhatatlan és

.. .

örök mint az emberi szeUem és lélek szabadságra való törekvése I
j

Dőljenek,

omoljanak bár le az unilárius Géniusz teremtelte felmérhetlenül drága intézményeink... legyen bár füstölgő rom
és puszlulás templomaink, iskoláink helyén . . • zúgjon el bár felettUnK romboló vész és vihar . • • fölUI s kivül minaen emberi kéz
emelte alkotáson, nevétöl megfosztottan, eltorzitottan is álil mindenek fölött álil ... mint az örök eszményi ember lelkének s szellemének legdrágább kincse áli és el - a Dávid Ferenc hite,
meggyőződése az erdélyt /elek I
A kolozsvári unitárius templom egyik szOgletében egy hatalmas kerek követ drága ereklyekénl öriz az unilárius kegyelet.
Ez a kő századok emlékének lelki sulyától roskadOZik, mert e
kőtömb, amely kerek, mint a Világmindenség földgolyója, látta,
hordozta a mi diadalmas, nagyapostolunknak draga terhél. A
világ lelkiismerete felett járó lábainak zsámolyául szolgált, amikor
a vallásszabadságot törvenybeiktatö országgyülésről hazatérő Dávid
ferenc e kerek kövön állva, lángszavával szólolt az Öt leírhalatlan
lelkesedéssel fogadó kolozsvári nephez . •• S e kerek kő - úgy
tetszik nekünk -

mintha a világmindenség szimboluma voJna,

mely fölött ott áll ma is halhatatlan eszményi lelke szépségénak
teljességében Dávid Ferenc l... Áll és figyel ... virrad-e valahára t l.. '
Virrad-e s lelke aranyvelésének drága magja hoz-e dús aratást a
felszabadult lelkek áldott himnuszAbanii ... Vajjon nelll .zégyenUIt·e
meg bennünk a hit. a szellem, amelyre a nagy elődök peJdaadása
altal minket is tanitalt ? I... Áll és figyel, hogyaviion, ha az idők

•

=- 50- vihariban megtépve is, de magasan leng·e a nagy eszmé ny, hitünk
drága lobogója ?? I...
Három és fél .zázadon keresztül e 6zen t örökségnek Ti vol.
tatok az 6rállói, lelki magvetOi , én népem s unitári us pap6ág I...
Érzitek· e a történelmi "agy mult dicsO ragyogásának feleli5!ség.
teljes ,ulyát ma is 1... vagy a termékIelen lélek száraz ág! n halJ.
ga tag ajakkal nézite k, hogy pusztulunk, veszünk s min I oldalt
kéve, széthull minden értékü nk!! ... Dávid Ferenc szelleme lelemre
hiv s áldozatos, na6Y munká ra búzdil minkel, törpe hltutódokat I
Legye n ez az óra s egész élelOnk az Ö s a mi eszményün k h ű .
séges ápolás!ra való elk1telezésnek áldott zikalma I Legye n áld ott
•• Isten, aki hitünknek adolt örök d i,dalmal!.. . Legyen áldott.
hogy valósággá vá lt az ige : Minden, ami Is/enlól szül,lell legyazl
a világol és az a
hitünk! !...

győzedelem,

amely leg) ózle a vildgol, a ml

